
 

 
STANDARTINĖS MOKĖJIMŲ RINKINIO SUTARTIES SĄLYGOS 
CO_PB_B_PCK_AGR01_LIT / STTC_20180201 

1/2 

STANDARTINĖS MOKĖJIMŲ RINKINIO SUTARTIES SĄLYGOS 

Taikomos nuo 2017 m. liepos 1 d. Danske Bank A/S Latvijos filiale ir nuo 2018 m. vasario 1 d. Danske Bank A/S Lietuvos filiale 
 
 
1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Šios Standartinės mokėjimų rinkinio sutarties sąlygos nustato 
Mokėjimų rinkinio sąlygas, Banko ir Kliento teises ir įsipareigojimus 
teikiant paslaugas už fiksuotą Mėnesio mokestį atsižvelgiant į pagal 
Sutartį Kliento pasirinktą Mokėjimų rinkinį. 
1.2. Vartojamos sąvokos: 
Klientas – Verslo klientas, kuris ketina naudotis arba jau naudojasi 
Mokėjimų rinkiniu. 
Mėnesio mokestis – fiksuotas Mokėjimų rinkinio, kurį Klientas 
pasirenka pagal Sutartį, mokestis. Mėnesio mokestį nustato Bankas 
ir jis nurodomas Kainyne. Mėnesio mokestis priklauso nuo Banko 
įvykdytų Mokėjimo operacijų skaičiaus pagal Kliento Bankui pateiktus 
Mokėjimo nurodymus. 
Mokėjimo operacija – Vietinis mokėjimas arba ES mokėjimas, kurį 
Klientas inicijuoja naudodamasis elektroninės bankininkystės kanalu 
(Danske eBanku, Danske LiveGate‘u, Danske mBanku ir SWIFT) arba 
mokėjimas eurais nuolatinio mokėjimo nurodymu arba E.sąskaitos 
automatinio mokėjimo paslaugos pagrindu. Tai neapima jokio tipo 
skubių mokėjimų. 
Mokėjimo sąlygos – Standartinės mokėjimo paslaugų teikimo 
sąlygos. 
Mokėjimų rinkinio sąlygos – šios Standartinės mokėjimų rinkinio 
sutarties sąlygos. 
Mokėjimų rinkinys – Sutartyje aprašytų produktų ir paslaugų 
rinkinys, kuriuo Bankas suteikia teisę Klientui naudotis per vieną 
kalendorinį mėnesį už Mėnesio mokestį. 
Sąskaita – Kliento vardu atidaryta Banko sąskaita, nuo kurios pagal 
Sutartį Bankas nurašo Mėnesio mokestį. Pradinė Sąskaita 
nurodoma Sutartyje, o tuo atveju, kai Sutartis sudaroma Danske 
eBanke, Klientas tai patvirtina atitinkamoje Danske eBanko formoje. 
Sutartis – Mokėjimų rinkinio sutartis, kurią sudaro Specialiosios 
Sutarties sąlygos, Kliento patvirtinimai ir Mokėjimų rinkinio sąlygos. 
Visi Sutarties pakeitimai ir priedai, jei tokių esama, yra neatsiejamos 
Sutarties dalys. Bendrosios sąlygos, Standartinės banko sąskaitos 
sutarties sąlygos, Standartinės mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos 
ir Kainynas Sutarčiai taikomi tiek, kiek jie neprieštarauja Sutarčiai. 
Jei ši Sutartis sudaroma Danske eBanke, Specialiąsias Sutarties 
sąlygas sudaro Kliento pasirinkta Sąskaita, Mokėjimų rinkinys ir 
patvirtinimai. 
Kitos Mokėjimų rinkinio 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 nuo pirmos kito kalendorinio mėnesio dienos, 
kuri eina po darbo dienos, kai Šalys sutaria dėl Sutarties sąlygų arba 
pasirašydamos Sutarties dalį, kurioje nurodytos Sutarties Šalys, 
Specialiosios Sutarties sąlygos ir Kliento patvirtinimai, arba kai 
Klientas patvirtina Sutartį Danske eBanke. 
 
 
3. SUTARTIES DALYKAS 

 

3.1. Klientas pasirenka Mokėjimų rinkinį atsižvelgiant į visas Kliento 
vardu atidarytas sąskaitas Banke. 
3.2. Mokėjimų rinkiniai skirstomi pagal Kliento per vieną kalendorinį 
mėnesį pateiktų Mokėjimo nurodymų ir Banko už Mėnesio mokestį 
įvykdytų Mokėjimo operacijų skaičių: 
Kasdienių paslaugų rinkinys – ne daugiau nei 20 Mokėjimo operacijų; 
Mokėjimų rinkinys 50 – ne daugiau nei 50 Mokėjimo operacijų; 
Mokėjimų rinkinys 100 – ne daugiau nei 100 Mokėjimo operacijų; 
Mokėjimų rinkinys 150 – ne daugiau nei 150 Mokėjimo operacijų; 
Mokėjimų rinkinys 300 – ne daugiau nei 300 Mokėjimo operacijų 
3.3. Jei Klientas su Banku yra sudaręs atitinkamą Paslaugų sutartį, į 
kiekvieną Mokėjimų rinkinį įtraukiami visi Kliento inicijuoti Mokėjimai 
Banko viduje eurais (EUR), vienas slaptažodžių generatorius ir 
netaikomas mokestis už sąskaitos tvarkymą. 

3.4. Mėnesio mokestis nepriklauso nuo Kliento turimų Banko 
sąskaitų skaičiaus. Neatsižvelgiant į Kliento vardu atidarytų Banko 
sąskaitų skaičių, Klientas moka tik vieną Mėnesio mokestį. 
 

 
4. MOKĖTINI MOKESČIAI 

 

4.1. Mėnesio mokestį Bankui už Mokėjimų rinkinį Klientas turi 
pradėti mokėti nuo kito kalendorinio mėnesio po Sutarties sudarymo.  
4.2. Jei Klientas per kalendorinį mėnesį inicijuoja daugiau Mokėjimo 
operacijų, nei įtraukta į Kliento pasirinktą Mokėjimų rinkinį, už limitą 
viršijusius mokėjimus Klientas turi sumokėti Bankui Kainyne, kuris 
galioja Paslaugos teikimo arba operacijos vykdymo metu, nurodytą 
mokėjimo operacijai galiojantį mokestį. 
4.3. Kiekvieno kalendorinio mėnesio pirmąją darbo dieną Bankas 
kaip išankstinį mokėjimą iš Sąskaitos nurašys Mėnesio mokestį už 
einamąjį kalendorinį mėnesį. Kiekvieno kalendorinio mėnesio 
paskutinę dieną Bankas nurašys visus kitus mokesčius, kuriuos 
Klientas turi sumokėti už per kalendorinį mėnesį viršytą maksimalų 
leistiną mokėjimų skaičių, nurodytą Kliento pasirinktame Mokėjimų 
rinkinyje, nuo Kliento sąskaitos, nuo kurios mokesčiai už visus kitus 
mokėjimus yra nurašomi arba nuo kurios ar ryšium su kuria limitą 
viršijantys mokėjimai yra atlikti. Jei atitinkamoje sąskaitoje esančių 
lėšų nepakanka visiems mokėjimo įsipareigojimams pagal Sutartį 
padengti, Bankas turi teisę nurašyti Sutartyje numatytas sumas nuo 
kitų Banke esančių Kliento sąskaitų. 
4.4. Nutraukus Sutartį, Kliento už einamąjį kalendorinį mėnesį 
sumokėtas Mėnesio mokestis negrąžinamas. 
4.5. Jei Kliento sąskaitoje atsiranda pradelstų sumų Bankui, 
Klientas privalo Bankui mokėti Kainyne nustatyto dydžio delspinigius 
už kiekvieną kalendorinę termino dieną nuo pradelstos sumos. 
Delspinigiai yra skaičiuojami iki tos dienos, kada Klientas visiškai 
grąžina Bankui pradelstas sumas. 
 
 
5. SUTARTIES SĄLYGŲ KEITIMAS  

 

5.1. Bankas turi teisę vienašališkai, be Šalių susitarimo keisti 
Mokėjimų rinkinio sąlygas, Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka 
pranešdamas Klientui apie pakeitimus likus ne mažiau nei 30 
(trisdešimt) dienų iki tokių pakeitimų įsigaliojimo. 
5.2. Jeigu Klientas nesutinka su pakeitimais, Klientas turi teisę 
nutraukti Sutartį, pranešdamas apie tai Bankui raštu likus ne mažiau 
nei 2 (dviem) darbo dienoms iki atitinkamų pakeitimų įsigaliojimo ir 
įvykdęs visus Kliento įsipareigojimus pagal Sutartį. 
5.3. 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. 
5.4. Klientas turi teisę keisti pasirinktą Mokėjimų rinkinį ir/ arba 
Sąskaitą pranešdamas apie tai Bankui mažiausiai prieš 2 (dvi) darbo 
dienas. Tokiu atveju pasirinkto Mokėjimų rinkinio ir/ arba Sąskaitos 
pakeitimas įsigalioja nuo pirmos kito kalendorinio mėnesio dienos, 
kuri eina po dviejų darbo dienų nuo pranešimo pateikimo Bankui. 
 
 
6. SUTARTIES NUTRAUKIMAS 

 

6.1. Sutartis sudaroma neapibrėžtam terminui. 
6.2. 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. 
6.3. Bankas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl bet kokios 
priežasties, apie tai įspėjęs Klientą mažiausiai prieš 30 (trisdešimt) 
dienų Bendrosiose sąlygose numatytu būdu.  
6.4. Klientas gali nutraukti Sutartį nuo paskutinės kalendorinio 
mėnesio darbo dienos, pranešęs apie tai Bankui mažiausiai prieš 2 
(dvi) darbo dienas Bendrosiose sąlygose numatytu būdu. 
6.5. Sutarties nutraukimo atveju Klientas privalo įvykdyti visus 
Sutartyje numatytus įsipareigojimus Bankui ne vėliau nei paskutinę 
Sutarties galiojimo dieną. 
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7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

7.1. Sutartis sudaryta naudojantis Bankui priimtinomis ryšio 
priemonėmis (pvz., Danske eBanku), taip pat visi jos pakeitimai arba 
bet kokie pranešimai, Šalių viena kitai išsiųsti Bankui priimtinomis 
ryšio priemonėmis, turi tokią pačią teisinę galią kaip ir sutartys, 
sudarytos Banke, arba pranešimai, įteikti asmeniškai. 
7.2. Jeigu Paslaugų teikimo vietoje taikomuose teisės aktuose 
nenurodyta kitaip, Klientas neturi teisės Tretiesiems asmenims 
atskleisti Sutarties nuostatų ir bet kokios kitos susijusios 
informacijos. Klientas neturi teisės Tretiesiems asmenims perleisti 
savo teisių ir įsipareigojimų pagal Sutartį. 
7.3. Klausimams, nesureguliuotiems pagal šią Sutartį, taikomos 
Bendrosios sąlygos, Standartinės Banko sąskaitos sutarties sąlygos, 
Mokėjimo sąlygos ir Paslaugų teikimo vietoje taikomi teisės aktai. Jei 
Bendrosios sąlygos, Standartinės banko sąskaitos sutarties sąlygos 
arba Mokėjimo sąlygos prieštarauja Mokėjimų rinkinio sutarties 
sąlygoms, taikomos Mokėjimų rinkinio sutarties sąlygos. 
7.4. Visi ginčai, kylantys dėl Sutarties, sprendžiami vadovaujantis 
Bendrosiomis sąlygomis. 
7.5. Sutartis reglamentuojama ir aiškinama pagal Paslaugų teikimo 
vietos teisės aktus. 
 
 
8. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS, TAIKOMOS PASLAUGŲ TEIKIMO 

VIETOJE 

 

8.1. Paslaugoms, teikiamoms Estijoje, nuo datos, kai šios Mokėjimų 
rinkinio sąlygos įsigalios Danske Bank A/S Estijos filialo klientams, 
taikomos šios sąlygos: 
8.1.1. Jei Klientas su Banku yra sudaręs atitinkamą Paslaugų sutartį 
ir atskirai užsakęs su Sutartimi susietą debeto kortelę, į Kasdienių 
paslaugų rinkinį įtraukiama 1 (viena) „MasterCard Business Debit“ 
debeto kortelė, susieta su Klientui atidaryta sąskaita, kuriai 
netaikomas atitinkamas mėnesio mokestis. 
8.2. Paslaugoms, teikiamoms Lietuvoje, nuo datos, kai šios 
Mokėjimų rinkinio sąlygos įsigalios Danske Bank A/S Lietuvos filialo 
klientams, taikomos šios sąlygos: 
8.2.1. Jei Klientas su Banku yra sudaręs atitinkamą Paslaugų sutartį 
ir atskirai užsakęs su Sutartimi susietą debeto kortelę, į Kasdienių 
paslaugų rinkinį įtraukiama 1 (viena) „MasterCard Business Debit“ 
debeto kortelė, susieta su Klientui atidaryta sąskaita, kuriai 
netaikomas atitinkamas mėnesio mokestis. 


