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1. BENDROSIOS NUOSTATOS

2. SUTARTIES SUDARYMAS

1.1. Šiomis kredito kortelės sąskaitos sutarties standartinėmis
sąlygomis nustatomos Kortelės sąskaitos turėjimo sąlygos tam, kad
Klientas galėtų naudoti Kredito kortelę su galimybe naudotis Kredito
limitu Kortelės sąskaitoje arba be jo.
1.2. Vartojamos sąvokos:
Atsiskaitymo diena – diena, kai Klientas turi sumokėti Sutartyje
numatytas mokėtinas sumas. Kiekvieno kalendorinio mėnesio
įprastinė Atsiskaitymo diena nurodyta Specialiosiose Sutarties
sąlygose. Atsiskaitymo diena taip pat gali būti kita data, atitinkanti
Sutarties sąlygas arba nurodyta Kainyne, arba data, apie kurią
Klientui pranešė Bankas.
Klientas – tai asmuo, nurodytas Specialiosiose sąlygose, kuris
sudarė Sutartį su Banku.
Kortelės sąlygos – šios Standartinės Mokėjimo kortelės sutarties
sąlygos.
Kortelės sąskaita – tai konkreti Kliento mokėjimo sąskaita Banke,
kurios pagrindinis tikslas yra aptarnauti Kredito korteles, ir kuri gali
turėti Banko suteiktą Kredito limitą.
Kortelės sąskaitos sąlygos – šios Standartinės kredito kortelės
sąskaitos sutarties sąlygos.
Kortelės turėtojas – tai fizinis asmuo, kuris naudojasi Kredito kortele
pagal su Klientu sudarytą Mokėjimo kortelės sutartį. Kortelės
turėtojas yra Kliento atstovas, kuris naudojasi jam Kliento
suteiktomis teisėmis.
Kreditas – panaudota Kredito limito suma.
Kredito kortelė – tai elektroninė Mokėjimo priemonė, kurią Bankas
suteikia pagal su Klientu sudarytą Mokėjimo kortelės sutartį. Ji
susieta su Kortelės sąskaita, kuri leidžia Kortelės turėtojui naudotis
Kliento nuosavomis lėšomis, laikomomis Kortelės sąskaitoje, ir
Kredito limitu, jei jis nustatytas Kortelės sąskaitoje, atsiskaitant už
operacijas, atliktas naudojantis Kredito kortele.
Kredito limitas – tai didžiausia lėšų suma, kurią Klientas turi teisę
naudoti, kai Bankas jam suteikia Kreditą. Kredito limitas yra
nustatytas Specialiosiose Sutarties sąlygose.
Mokėjimo kortelės sutartis – tai Kliento ir Banko sudaryta sutartis,
pagal kurią Bankas išdavė Kredito kortelę Kortelės turėtojui ir pagal
kurios sąlygas yra naudojama Kredito kortelė ir atliekamos
operacijos.
Mokėjimo reikalavimas – bet kokia suma, kurią Klientas turi
sumokėti Bankui. Mokėjimo reikalavimas gali būti grąžintinas
Kreditas, suma, viršijanti turimas lėšas Kortelės sąskaitoje,
mokesčiai, įsipareigojimų nevykdymo palūkanos, delspinigiai ir
baudos, kaip nurodyta Sutartyje arba Kainyne, taip pat bet koks kitas
reikalavimas, susijęs su Sutartimi arba Kredito limito naudojimu.
Mokėjimo sąlygos – Standartinės mokėjimo paslaugų teikimo
sąlygos.
Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonė – tai prievolių įvykdymą
užtikrinanti priemonė (pvz., susitarimas dėl įkeitimo, hipotekos,
laidavimo ir (arba) garantijos sutartis), esanti arba būsianti pateikta
Banko naudai, siekiant užtikrinti, kad Klientas tinkamai įvykdytų
Sutartį.
Sąskaita – Kliento banko sąskaita, kuri yra Kortelės sąskaitos
aptarnavimo sąskaita. Sąskaita nurodoma Specialiosiose Sutarties
sąlygose.
Sąskaitos sąlygos – Standartinės banko sąskaitos sutarties sąlygos.
Sutartis – kredito kortelės sąskaitos sutartis, kurią sudaro
Specialiosios sąlygos, Kliento patvirtinimai ir Kortelės sąskaitos
sąlygos. Visi Sutarties pakeitimai ir priedai, jei tokių esama, taip pat
Informacija Indėlininkams yra neatsiejamos Sutarties dalys.
Sąskaitos sąlygos, mokėjimo sąlygos, bendrosios sąlygos ir Kainynas
Sutarčiai taikomi tik tiek, kiek jie neprieštarauja jai.
Kitos Kortelės sąskaitos sąlygose vartojamos sąvokos atitinka
Bendrosiose sąlygose ir Mokėjimo sąlygose pateiktas sąvokas.
1.3. Kortelės sąskaita gali būti naudojama ir disponuojama su
Kredito limitu arba be jo. Dėl Kredito limito suteikimo susitariama ir
nurodoma Specialiosiose Sutarties sąlygose. Jei Sutartis sudaroma
be Kredito limito, tokia Sutartis nelaikoma kredito sutartimi, o šios
Sutarties punktai, susiję su Kredito limitu arba Kreditu, netaikomi.
1.4. Ši Sutartis nelaikoma pagrindine mokėjimo paslaugų sutartimi.
Kredito kortelė yra laikoma papildoma susijusia paslauga ir šios
kortelės įsigijimas yra privaloma Sutarties sudarymo sąlyga.

2.1. Sutartis sudaroma Banko Paslaugų teikimo vietoje arba
naudojantis Bankui priimtinais elektroniniais kanalais. Jei Sutartis
sudaroma Banko paslaugų teikimo vietoje, kiekvienai Šaliai
pateikiama atskira Sutarties kopija ir visos kopijos turi vienodą
teisinę galią.
2.2. Sutartis įsigalioja po to, kai Šalys susitaria dėl jos sąlygų
pasirašydamos Sutarties dalį, kurioje nurodyti Šalių duomenys,
Specialiosios sutarties sąlygos ir Kliento patvirtinimai.
2.3. Bankas atidaro Kortelės sąskaitą ir (arba) suteikia Kredito limitą
per 2 (dvi) darbo dienas po Sutarties sudarymo, bet ne anksčiau negu
Bankui priimtina forma yra pateiktos Prievolių įvykdymo užtikrinimo
priemonės, nurodytos Specialiosiose Sutarties sąlygose (jei
nurodyta), ir Klientas įvykdo visas kitas su Sutartimi arba
Bendrosiomis sąlygomis susijusias išankstines sąlygas.
3. KORTELĖS SĄSKAITA
3.1. Bankas atidaro Kliento Kortelės sąskaitą pagal Sutartį. Kortelės
sąskaitos numeris ir valiuta nurodoma Specialiosiose Sutarties
sąlygose.
3.2. Kortelės sąskaita atidaroma, naudojama ir disponuojama pagal
Sąskaitos sąlygas, išskyrus tuos atvejus, kai Sutartyje nustatyta
kitaip.
3.3. Kortelės sąskaita gali būti valdoma, visų pirma, Kredito
kortelėmis bei taip pat Bankui priimtinais kitais būdais ir suteiktais
bankininkystės kanalais, taikomais Kliento mokėjimų sąskaitai.
3.4. Informaciją apie Kortelės sąskaitos ir Kredito limito, jei toks yra,
naudojimą, galima gauti iš Kortelės sąskaitos išrašo, kuris yra
prieinamas Klientui pagal Mokėjimo sąlygas.
3.5. Kortelės sąskaita gali būti naudojama tik ta valiuta, kuri
nurodyta Specialiosiose Sutarties sąlygose. Sumos, gautos į
Kortelės sąskaitą bet kokia kita valiuta, yra konvertuojamos į
Kortelės sąskaitos valiutą pagal Banko nustatytą valiutos keitimo
kursą.
3.6. Kortelės sąskaita gali būti naudojama tik Paslaugoms ar
operacijoms, kurios suteikia galimybę naudoti Kredito korteles ir
Kredito limitą. Bankas turi teisę apriboti per Kortelės sąskaitą
teikiamas arba prieinamas Paslaugas, įskaitant apribojimą naudoti
Kortelės sąskaitą kaip Kliento mokėjimo sąskaitą ne su Kredito
kortele.
3.7. Jei Kortelės sąskaitos balansas yra teigiamas, palūkanos nėra
skaičiuojamos ar mokamos.
3.8. Kortelės sąskaita gali būti naudojama tik tiek, kiek Kortelės
sąskaitoje yra lėšų, kurias sudaro Kliento nuosavų lėšų, esančių
Kortelės sąskaitoje, ir nepanaudotos Kredito limito dalies suma. Jei
Klientas bet kokiu būdu panaudoja Kortelės sąskaitą taip, kad
viršijamos turimos lėšos dėl bet kokių priežasčių, Klientas turi
nedelsdamas grąžinti šią sumą Bankui. Jei tokia viršyta suma nėra
pilnai grąžinama tą dieną, kai lėšos buvo viršytos, neatsižvelgiant į tai,
ar tai yra darbo diena, ar ne, Klientas turi mokėti įsipareigojimų
nevykdymo palūkanas nuo nesumokėtos viršytos sumos pagal
Sutartyje nurodyto Mokėjimo reikalavimo nevykdymo sąlygas.
3.9. Bankas turi teisę atsisakyti vykdyti Mokėjimo nurodymus į
Kortelės sąskaitą ir (arba) blokuoti Kortelės sąskaitą, jei toks
pagrindas atsiranda dėl Sutarties (įskaitant 5.7 punktą) arba
Sąskaitos sąlygų, Mokėjimo sąlygų ir Bendrųjų sąlygų arba teisės
aktų, taikomų Paslaugų teikimo vietoje.
3.10. Bankas nepriima jokio Mokėjimo nurodymo, įskaitant
operacijas, atliekamas naudojant Kredito kortelę, užblokuotoje
Kortelės sąskaitoje. Bankas be nepagrįsto delsimo atblokuoja
Kortelės sąskaitą per ne ilgiau kaip 3 (tris) darbo dienas po to, kai
blokavimo pagrindas pašalinamas arba panaikinamas. Bankas gali
imti mokestį už Kortelės sąskaitos atblokavimą.
3.11. Pasibaigus Sutarčiai, Kortelės sąskaita gali būti naudojama tik
įsipareigojimams vykdyti (įskaitant skolų mokėjimą), atsirandantiems
iš Sutarties ar kitų su Banku sudarytų susitarimų. Jei Sutartis
baigiasi, Bankas turi teisę vienašališkai ir nedelsdamas nutraukti
visas paslaugas, įskaitant atitinkamus susitarimus, susijusias su
Kortelės sąskaita arba teikiamas per Kortelės sąskaitą, įskaitant
Kredito korteles, be išankstinio pranešimo, papildomų susitarimų ar
prašymų, ar Kliento sutikimo.
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3.12. Bankas turi teisę uždaryti Kortelės sąskaitą bet kuriuo metu
po Sutarties galiojimo pabaigos be papildomo išankstinio pranešimo,
susitarimų ar prašymų ar Kliento sutikimo. Bankas perves Kliento
nuosavas lėšas, laikomas Kortelės sąskaitoje, į Sąskaitą po to, kai
bus sumokėti visi Mokėjimo reikalavimai, o tada uždarys Kortelės
sąskaitą.
3.13. Bankas turi teisę nurašyti nuo Kortelės sąskaitos visas skolas,
mokesčius, įsipareigojimų nevykdymo palūkanas, delspinigius,
baudas ir mokėjimus, įskaitant visus Klientui skirtus reikalavimus,
susijusius su bet kokiu susitarimu, sudarytu su Klientu.
4. MOKĖJIMO REIKALAVIMAS
4.1. Bankas pateikia Klientui pranešimą iki kiekvieno kalendorinio
mėnesio 5-os (penktos) dienos, kuriame nurodo Mokėjimo
reikalavimą už praėjusį kalendorinį mėnesį, kuris turi būti sumokėtas
einamojo kalendorinio mėnesio Atsiskaitymo dieną. Negavęs minėto
pranešimo dėl Mokėjimo reikalavimo, Klientas neatleidžiamas nuo
pareigos apmokėti Mokėjimo reikalavimą. Klientas gauna Mokėjimo
reikalavimą ir pats gali susipažinti su informacija apie naudojimąsi
Kredito limitu, jei toks yra, per Danske eBanką.
4.2. Jei Klientas neapmoka Mokėjimo reikalavimo Atsiskaitymo
dieną, Bankas skaičiuoja įsipareigojimų nevykdymo palūkanas arba
delspinigius nuo bet kurios nesumokėtos sumos ir blokuoja Kortelės
sąskaitą kalendorinio mėnesio pabaigoje iki tos dienos, kai Klientas
sumokės skolą pagal Sutartį.
4.3. Klientas privalo sumokėti Bankui įsipareigojimų nevykdymo
palūkanas arba delspinigius, skaičiuojamus nuo laiku nesumokėtos
sumos už kiekvieną pradelstą dieną, kurių dydis nurodytas Kainyne.
Bankas skaičiuoja įsipareigojimų nevykdymo palūkanas arba
delspinigius pagal faktinį pradelstų dienų skaičių, laikydamas, kad
metuose yra 360 dienų. Delspinigių arba įsipareigojimų nevykdymo
palūkanų skaičiavimas prasideda kitą dieną po atitinkamo mokėjimo
datos ir baigiasi, kai Klientas sumoka visą skolą. Delspinigiai arba
įsipareigojimų nevykdymo palūkanos mokamos Atsiskaitymo dieną,
einančią po kalendorinio mėnesio, kuriame atsirado įsipareigojimų
nevykdymo palūkanos arba delspinigiai.
4.4. Atitinkamą Atsiskaitymo dieną Mokėjimo reikalavimus Bankas
pirmiausia gali nurašyti nuo Sąskaitos, tada nuo Kortelės sąskaitos
ir galiausiai nuo kitų Banke esančių Kliento sąskaitų. Klientas turi
užtikrinti, kad sąskaitose Mokėjimo reikalavimams apmokėti būtų
pakankama suma sutarta valiuta. Jei Kliento sąskaitose
Atsiskaitymo dieną nėra pakankamai lėšų Mokėjimo reikalavimams
apmokėti, laikoma, kad Klientas delsia apmokėti įsipareigojimą.
4.5. Bankas turi teisę bet kuriuo metu po Atsiskaitymo dienos
nuskaičiuoti neapmokėtą Mokėjimo reikalavimą nuo bet kurios
Kliento sąskaitos Banke arba išskaičiuoti iš Kliento gautų sumų. Jei
Kliento sąskaitose nėra pakankamai lėšų sutarta valiuta, bet yra lėšų
kita valiuta, Bankas turi teisę konvertuoti tiek lėšų, kiek reikia
Mokėjimo reikalavimams apmokėti pagal Banko nustatytą valiutos
keitimo kursą, o paskui nuo sąskaitos nuskaičiuoti mokėjimui
reikalingą sumą. Bankas turi šias teises ir pasibaigus Sutarčiai.
4.6. Bankas patenkina mokėtinus Mokėjimo reikalavimus,
taikydamas Paslaugų teikimo vietoje galiojančių teisės aktų
nustatytą tvarką. Bankas savo nuožiūra turi teisę atlikti mokėjimus
pasirinkdamas kitokią tvarką ir neprarasdamas teisės reikalauti
atlikti bet kokį mokėjimą.
4.7. Mokesčių, įsipareigojimų nevykdymo palūkanų, delspinigių,
baudų sumokėjimas neatleidžia Kliento nuo mokėjimo prievolių,
kylančių iš Sutarties ar kitų sutartinių įsipareigojimų, vykdymo.
4.8. Visi Kliento mokėjimai turi būti atliekami be įskaitymo ar
priešpriešinių reikalavimų patenkinimo ir atskaitymų.
4.9. Jei Atsiskaitymo diena nėra Darbo diena, faktinė Mokėjimo data
bus pirma Darbo diena, einanti po atitinkamos Atsiskaitymo dienos.
Tai netaikoma Kliento įpareigojimui grąžinti sumą, viršijančią turimas
lėšas Kortelės sąskaitoje, atitinkamų turimų lėšų viršijimo dieną.
5. KREDITO LIMITO NAUDOJIMO IR GRĄŽINIMO SĄLYGOS
5.1. Kredito limitas Klientui teikiamas tik tuo atveju, jei Bankas ir
Klientas yra atskirai susitarę dėl Kredito limito, ir Kredito limitas bei
jo dydis yra nustatytas Specialiose Sutarties sąlygose.
5.2. Kredito limitą galima naudoti Kortelės sąskaitoje. Kredito
limitas yra atstatomas ir naudojamas pakartotinai, kai Kreditas
grąžinamas.
5.3. Kredito limitas gali būti naudojamas, visų pirma, kartu su
Kredito kortelėmis, taip pat Mokėjimo operacijų vykdymui naudojant
Kortelės sąskaitą kitais Banko suteiktais ir Bankui priimtinais būdais.
Kredito limitas naudojamas Mokėjimo, įskaitant Kredito korteles,

operacijoms vykdyti, jei Kortelės sąskaitoje nėra pakankamai Kliento
nuosavų lėšų.
5.4. Laikoma, kad Kreditas yra panaudotas nuo tos dienos (imtinai),
kai Mokėjimo, įskaitant Kredito korteles, operacija vykdoma
naudojant Kredito limitą.
5.5. Klientas turi teisę naudoti Kredito limitą neviršijant Kredito
limito dydžio. Kredito limito dydis yra nustatytas Sutartyje kaip
bendra (maksimali) Kredito suma, naudojama Kortelės sąskaitoje.
5.6. Klientas neturi teisės viršyti Kredito limito bet kuriuo metu, o
viršytas Kredito limitas turi būti nedelsiant grąžintas.
5.7. Bankas turi teisę nedelsiant sustabdyti Kredito limito naudojimą
ir blokuoti Kortelės sąskaitą, jei:
5.7.1. Klientas arba bet kuris Prievolių įvykdymo užtikrinimo
priemonės davėjas (jei yra) nevykdo įsipareigojimų, kylančių iš
Sutarties ar Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių sutarties (jei
yra), arba Klientas ar Kortelės turėtojas nevykdo įsipareigojimų,
numatytų Kortelės sąlygose;
5.7.2. Klientas negrąžina skolos ar pažeidžia kitus įsipareigojimus,
kylančius iš bet kokio kito su Banku sudaryto susitarimo;
5.7.3. bet kokia Kliento Banko sąskaita yra užblokuota ar areštuota;
5.7.4. egzistuoja reikšmingai padidėjusi rizika, kad Klientas gali laiku
nevykdyti įsipareigojimų ir (arba) neturėti pakankamai lėšų Mokėjimų
reikalavimams įvykdyti.
5.8. Klientas yra atsakingas už visus įsipareigojimus ir įsiskolinimus,
atsirandančius dėl Kredito limito naudojimo. Klientas privalo
sumokėti Bankui visas sumas, įskaitant Kredito sumas, sumas,
viršijančias Kredito limitą, taip pat mokesčius, įsipareigojimų
nevykdymo palūkanas, delspinigius ir baudas, nurodytas Sutartyje ar
Kainyne, bei visus kitus reikalavimus, kurie atsiranda dėl šios
Sutarties arba naudojamo Kredito limito, įskaitant bet kokį
naudojimą, prieštaraujantį Sutarties sąlygoms.
5.9. Paskutinę kiekvieno kalendorinio mėnesio dieną Bankas nustato
panaudotą Kredito limito (Kredito) sumą. Klientas grąžina nustatytą
Kredito sumą ne vėliau kaip iki artimiausios Atsiskaitymo dienos
(imtinai) pagal Sutartyje nurodytas Mokėjimo reikalavimo sąlygas.
Visos lėšos, gautos į Kortelės sąskaitą iki Atsiskaitymo dienos,
sumažina mokėtiną Kredito sumą.
6. KITI KLIENTO ĮSIPAREIGOJIMAI
6.1. Kredito limito galiojimo metu Klientas įsipareigoja:
6.1.1. nedelsiant pranešti Bankui apie bet kokius finansinės būklės
pasikeitimus ar kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos Kliento
gebėjimui įvykdyti įsipareigojimus Bankui pagal šią Sutartį arba pagal
bet kurį kitą susitarimą su Banku;
6.1.2. pateikti Bankui visus reikalaujamus dokumentus ir
informaciją, susijusią su Kredito limito naudojimu ir grąžinimu;
6.1.3. per 6 (šešis) mėnesius nuo kiekvienų finansinių metų pabaigos
pateikti Bankui tinkamai patvirtintas metines ankstesnių finansinių
metų finansines ataskaitas. Finansinės ataskaitos turi būti
audituojamos, jei Paslaugų teikimo vietos teisės aktuose yra
numatyta prievolė atlikti auditą. Bankas turi teisę reikalauti
papildomų dokumentų ir ataskaitų, leidžiančių įvertinti Kliento
mokumą. Klientas privalo parengti ir pateikti reikiamas finansines
ataskaitas Bankui taip, kad užtikrintų tikslią, teisingą ir pakankamą
Kliento turto, įsipareigojimų, pajamų ir išlaidų apžvalgą;
6.1.4. nedelsdamas pranešti Bankui apie bet kokius Kliento
savininkų ar dalyvių, ar narių struktūros pasikeitimus, kurie viršija
10 % Kliento akcijų, pajų ar kitokių savininkų/dalyvių nuosavybės
dalių, ar faktinės kontrolės (įskaitant tiesioginę ir netiesioginę).
6.2. Klientas garantuoja, kad pateikė ir įsipareigoja pateikti Bankui
išsamią ir teisingą informaciją, dokumentus ir Kliento duomenis ir
įsipareigoja nedelsiant pranešti Bankui apie reikšmingus
informacijos, dokumentų ar Kliento duomenų pasikeitimus.
6.3. Klientas privalo savo lėšomis bei Bankui priimtinomis sąlygomis
sudaryti Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių, nurodytų
Specialiose Sutarties sąlygose, sutartį (-is). Klientas įsipareigoja
užtikrinti, kad Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės būtų
išlaikomos bent ta pačia verte, kai buvo sudaroma Prievolių įvykdymo
užtikrinimo priemonių sutartis. Jei Prievolių įvykdymo užtikrinimo
priemonių vertė sumažėja ar dėl bet kokių priežasčių jos
nebepakanka užtikrinti Kliento įsipareigojimų įvykdymo, Klientas
privalo pateikti kitą (papildomą) Bankui priimtiną Prievolių įvykdymo
užtikrinimo priemonę.
6.4. Klientas įsipareigoja kompensuoti išlaidas ir atlyginti Bankui
visus Banko patirtus nuostolius dėl Kliento ar Kortelės turėtojo
įsipareigojimų nevykdymo, įskaitant visus mokesčius, rinkliavas,
išlaidas teisininkams, konsultantams, vertintojams, bylinėjimosi
išlaidas ir kitas teismo išlaidas bei vykdymo išlaidas, ir kitas su skolų
išieškojimu susijusias išlaidas.

STANDARTINĖS KREDITO KORTELĖS SĄSKAITOS SUTARTIES SĄLYGOS VERSLO KLIENTAMS
CO_PB_B_CCA_AGR01_LIT / STTC_20180401

2/4

7. MOKĖTINI MOKESČIAI

9. SUTARTIES PASIBAIGIMAS, NUTRAUKIMAS

7.1. Klientas privalo sumokėti mokesčius, nustatytus Sutartyje ir
Kainyne, už naudojimąsi Kortelės sąskaita ir Kredito limitu, bei Banko
arba Bankui arba per Banką teikiamas paslaugas.
7.2. Visi ir bet kokie mokesčiai pagal Sutartį, įskaitant mokesčius už
Mokėjimo operacijas, visus mokesčius ir išlaidas, susijusias su
Kredito kortele, gali būti pirmiausia Banko nurašyti nuo Sąskaitos,
Kortelės sąskaitos ar kitų Kliento sąskaitų Banke, atitinkamo
sandorio arba operacijos atlikimo dieną, arba Atsiskaitymo dieną ar
kitą Sutartyje arba Kainyne nurodytą dieną. Bankas taip pat gali
nurašyti mokesčius Banko nustatytą dieną, kuri gali skirtis nuo
anksčiau paminėtos dienos.
7.3. Visi mokesčiai už Kortelės sąskaitos naudojimą, įskaitant
atliktas Mokėjimo operacijas, operacijas, atliktas naudojant Klientui
ar Kortelių turėtojams suteiktas Kredito korteles ar Paslaugas, gali
būti nurašyti iš Kortelės sąskaitos naudojant Kredito limitą (jei toks
limitas yra suteiktas).
7.4. Sumokėti mokesčiai Klientui negrąžinami, net jei Sutartis buvo
nutraukta laikotarpio, už kurį buvo sumokėtas mokestis, viduryje.
7.5. Klientas įsipareigoja sumokėti Sutarties mokestį už Sutarties
sudarymą ir bet kokį kitą priedą ar papildomą susitarimą, kaip
nurodyta Sutartyje arba Kainyne. Atitinkamas mokestis mokamas
Bankui Sutarties arba jos priedo pasirašymo metu.
7.6. Klientas įsipareigoja mokėti mokestį už suteiktą Kredito limitą
(Kredito limito aptarnavimo mokestį), išreikštą metine mokesčio
dydžio norma, numatytą Specialiose Sutarties sąlygose arba
Kainyne. Kredito limito aptarnavimo mokestis mokamas kasmet nuo
Sutarties sudarymo iki Sutarties pabaigos kartą per metus už
praėjusius metus ir skaičiuojamas nuo Kredito limito sumos. Kredito
limito aptarnavimo mokestis mokamas artimiausią Atsiskaitymo
dieną, einančią po atitinkamų metų pabaigos ar paskutinę Sutarties
galiojimo dieną. Bankas skaičiuoja Kredito limito aptarnavimo
mokestį pagal faktinį dienų skaičių, laikydamas, kad metuose yra
360 dienų.

9.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Specialiose Sutarties
sąlygose.
9.2. Sutarties galiojimas baigiasi:
9.2.1. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui, jei šis terminas
nustatytas;
9.2.2. pasibaigus Sąskaitos sutarčiai, sudarytai tarp Banko ir Kliento,
ar ją nutraukus;
9.2.3. jei Šalys nutraukia Sutartį iki jo termino pabaigos.
9.3. Šalys gali bet kada nutraukti Sutartį Šalių susitarimu.
9.4. Bankas turi teisę vienašališkai ir be išankstinio pranešimo
nutraukti Sutartį bet kuriuo iš šių atvejų:
9.4.1. esant Kliento esminiam bet kokių įsipareigojimų nevykdymui,
susijusių su Sutartimi, Mokėjimo kortelės sutartimi ar bet kokiu kitu
Šalių sudarytu susitarimu, Bendrosiomis sąlygomis, arba
Bendrosiose sąlygose nurodytais atvejais, arba Paslaugų teikimo
vietoje galiojančiuose teisės aktuose nurodytais atvejais;
9.4.2. pasibaigė visų Kredito kortelių galiojimo laikas arba jos buvo
uždarytos bent 3 (tris) mėnesius;
9.4.3. esant bet kokioms aplinkybėms, kurios Banko nuomone turi
reikšmingą įtaką Kliento gebėjimui įvykdyti savo įsipareigojimus
pagal Sutartį arba bet kokį kitą Šalių sudarytą susitarimą;
9.4.4. Kredito limito naudojimas buvo sustabdytas arba Kortelės
sąskaita buvo užblokuota ar areštuota ne trumpiau kaip 1 (vieną)
mėnesį ir Klientas nepašalino jos sustabdymo, užblokavimo arba
arešto pagrindo;
9.4.5. Klientas pateikė Bankui klaidingą informaciją.
9.5. Jei Sutartis sudaroma neapibrėžtam laikui, Bankas gali
nutraukti Sutartį įprasta tvarka dėl bet kokių priežasčių, apie tai
pranešdamas Klientui prieš bent 2 (du) mėnesius arba 60
(šešiasdešimt) dienų (priklausomai nuo to, kuris laikotarpis yra
ilgesnis), kaip nurodyta Bendrosiose sąlygose.
9.6. Klientas gali nutraukti Sutartį vienašališkai bet kuriuo metu,
pranešęs apie tai Bankui Bendrosiose sąlygose numatytu būdu prieš
mažiausiai 1 (vieną) mėnesį.
9.7. Pasibaigus Sutarties galiojimui , Klientas privalo įvykdyti visus
Mokėjimo reikalavimus Bankui, kaip nurodyta žemiau:
9.7.1. Jei Sutartis baigia galioti Sutarties galiojimo termino, nurodyto
Specialiose Sutarties sąlygose, paskutinę dieną, Mokėjimo
reikalavimai mokami iki artimiausios Atsiskaitymo dienos, einančios
po Sutarties galiojimo pabaigos;
9.7.2. Jei Sutartis nutraukiama dėl Kliento įsipareigojimų
nevykdymo, Mokėjimo reikalavimai pilnai įvykdomi ne vėliau kaip
paskutinę Sutarties galiojimo dieną;
9.7.3. Jei Klientas vienašališkai nutraukia Sutartį arba Sutartis
nutraukiama Šalių susitarimu, Mokėjimo reikalavimai pilnai įvykdomi
ne vėliau kaip paskutinę Sutarties galiojimo dieną.
9.8. Jei po Sutarties nutraukimo Bankas iš Trečiųjų asmenų gauna
informaciją apie Kredito limito naudojimą Sutarties galiojimo
laikotarpiu, Klientas privalo Bankui sumokėti visą skolą, susidariusią
dėl tokio naudojimo per Banko nustatytą terminą ir nustatytomis
sąlygomis.

8. SUTARTIES SĄLYGŲ KEITIMAS
8.1. Kredito limito keitimas:
8.1.1. Klientas gali kreiptis dėl Kredito limito suteikimo arba dėl
Kredito limito pakeitimų Banko nustatyta tvarka. Bankas turi teisę
atsisakyti suteikti arba keisti Kredito limitą nenurodydamas tokio
atsisakymo priežasčių.
8.1.2. Bankas turi teisę vienašališkai sumažinti Kredito limitą,
pranešdamas Klientui apie Kredito limito pakeitimus ne vėliau kaip
prieš 2 (du) mėnesius.
8.2. Bankas turi teisę vienašališkai, be Šalių susitarimo, keisti
Kortelės sąskaitos Sąlygas, pranešdamas Klientui apie bet kokius
pakeitimus ne vėliau kaip prieš 2 (du) mėnesius arba 60
(šešiasdešimt) dienų (priklausomai nuo to, kuris laikotarpis yra
ilgesnis) prieš įsigaliojant tokiems pakeitimams Bendrųjų sąlygų
nustatyta tvarka. Taikomos Sąskaitos sąlygos, Mokėjimo sąlygos ir
Kainynas gali būti keičiami pagal procedūrą, nurodytą atitinkamose
Sąskaitos sąlygose, Mokėjimo sąlygose ir Bendrosiose sąlygose.
8.3. Jei Klientas nesutinka su pakeitimais, Klientas turi teisę
nutraukti Sutartį, pranešdamas apie tai Bankui nedelsiant arba iki
atitinkamų pakeitimų įsigaliojimo pagal Bendrąsias sąlygas ir prieš
tai įvykdydamas visus Kliento įsipareigojimus, kylančius iš Sutarties.
8.4. Jeigu Klientas nepasinaudoja teise nutraukti Sutartį, laikoma,
kad Klientas sutinka su atliktais pakeitimais ir pareiškia, kad neturi
Bankui jokių su Sutartimi, Sąskaitos sąlygomis, Mokėjimo sąlygomis
ar Kainynu susijusių pretenzijų.
8.5. Bankas turi teisę vienašališkai ir pakartotinai pratęsti Sutarties
galiojimo laikotarpį ir Kredito limito naudojimą kiekvienam
paskesniam laikotarpiui, numatytam Specialiose Sutarties sąlygose,
laikantis Sutartyje ir Kainyne nurodytų sąlygų laikotarpio pratęsimo
metu. Bankas įspėja Klientą apie termino pratęsimą prieš
2 mėnesius. Jei Klientas nenori pratęsti Sutarties pagal pirmiau
minėtą tvarką ir sąlygas, Klientas prieš pasibaigiant Sutarčiai turi
apie tai raštu pranešti Bankui bent prieš 1 (vieną) mėnesį, ir tokiu
atveju Sutartis baigsis pradiniu terminu. Jei Klientas neįvykdė
įsipareigojimo pranešti Bankui, laikoma, kad Klientas pritarė
Sutarties pratęsimui ir Sutarties galiojimo laikotarpis yra
pratęsiamas (nesudaromas atskiras priedas pakeitimui) ir Klientas
įsipareigoja vykdyti Sutartį pagal pasikeitusias sąlygas.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
10.1. Sutartis,
sudaryta
naudojantis
Bankui
priimtinais
elektroniniais kanalais (pvz., Danske eBanku), taip pat visi jos
pakeitimai ir (arba) bet kokie pranešimai, Šalių viena kitai išsiųsti
Bankui priimtinais elektroniniais kanalais (pvz., Danske eBanku), turi
tokią pačią teisinę galią, kaip ir Sutartys, sudarytos Banko Paslaugų
teikimo vietoje ir (arba) įteiktos asmeniškai.
10.2. Bankas tvarko Kliento asmens duomenis pagal principus,
išdėstytus Bendrosiose sąlygose.
10.3. Klientas, pasirašydamas šią Sutartį, suteikia teisę Bankui
atskleisti informaciją apie Sutartį ir (arba) sumas, kurios nebuvo
sumokėtos pagal Sutartį, kredito registruose arba mokėjimo
įsipareigojimų nevykdymo registre (-uose).
10.4. Bankas turi teisę priskirti ar kitaip perleisti bet kokius
reikalavimus prieš Klientą ar teises, kylančias iš Sutarties,
Tretiesiems asmenims be Kliento sutikimo.
10.5. Jeigu Paslaugų teikimo vietoje taikomuose teisės aktuose
nenurodyta kitaip, Klientas neturi teisės Tretiesiems asmenims
atskleisti Sutarties nuostatų ir kitos susijusios informacijos. Klientas
neturi teisės Tretiesiems asmenims perleisti savo teisių ir
įsipareigojimų pagal šią Sutartį.
10.6. Klausimams, nesureguliuotiems pagal šią Sutartį, taikomos
Sąskaitos sąlygos, Kortelės sąlygos, Mokėjimo sąlygos, Kainynas,
Bendrosios sąlygos ir Paslaugų teikimo vietoje taikomi teisės aktai.
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10.7. Jeigu Bendrosios sąlygos prieštarauja Sutarties nuostatoms,
viršenybė teikiama Sutarties nuostatoms. Jei Kortelės sąskaitos
sąlygos prieštarauja Specialiosioms sutarties sąlygoms, taikomos
Specialiosios sutarties sąlygos. Jei Kortelės sąskaitos sąlygos
prieštarauja Sąskaitos sąlygoms, Mokėjimo sąlygoms ar Kortelės
sąlygoms, taikomos Kortelės sąskaitos sąlygos.
10.8. Visi ginčai, kylantys dėl Sutarties, sprendžiami pagal
Bendrąsias sąlygas.
10.9. Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama Paslaugų teikimo vietoje
taikomi teisės aktai.
11. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS, TAIKOMOS PASLAUGŲ TEIKIMO
VIETOJE
11.1. Estijos filialo Danske Bank A/S klientams, kurie iki 2018 m.
balandžio 1 d. sudarė Kredito kortelės limito sutartį su Danske Bank
A/S Estijos filialu, taikomos šios specialiosios sąlygos:
11.1.1 Atsiskaitymo diena yra 15-a (penkiolikta) kiekvieno
kalendorinio mėnesio kalendorinė diena.
11.1.2 Sutarties terminas yra 2 (dveji) metai nuo šių Kortelės
sąskaitos sąlygų įsigaliojimo, jei nebus susitarta kitaip su Klientu
sudarytame Sutarties priede.
11.1.3 Kortelės sąskaitos, įskaitant Kliento mokėjimo sąskaitą ir
Kliento nuosavų lėšų laikymo ir naudojimo Kortelės sąskaitoje
galimybę, naudojimas kitu būdu nei su Kredito kortele, yra ribojama
tol, kol Klientas pateiks atitinkamą ketinimų deklaraciją ar sudarys
Sutarties priedą.
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