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STANDARTINĖS TAUPYMO SĄSKAITOS SUTARTIES SĄLYGOS 
Taikomos nuo 2017 m. liepos 1 d. Danske Bank A/S Latvijos filiale ir Danske Bank A/S Lietuvos filiale ir nuo 2018 m. balandžio 1 d. Danske 
Bank A/S Estijos filiale 
 
1. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
1.1. Šios Standartinės taupymo sąskaitos sutarties sąlygos nustato 
Kliento vardu Banku atidaromos taupymo sąskaitos, kurioje 
remiantis Sutarties sąlygomis laikomos Kliento lėšos ir už kurios 
likutį mokamos palūkanos, atidarymo ir tvarkymo Banke sąlygas.  
1.2. Vartojamos sąvokos: 
Aptarnavimo sąskaita yra Kliento vardu atidaryta sąskaita Banke, 
naudojama su Sutartimi susijusioms operacijoms atlikti. 
Minimali suma yra mažiausia suma, už kurią skaičiuojama Premija. 
Pirmajam Premijos periodui galiojanti Minimali suma nurodoma 
Sutartyje. Kiekvieno paskesnio Premijos periodo Minimali suma 
skelbiama Banko interneto svetainėje ir Banko paslaugų teikimo 
vietose. 
Palūkanos yra pagal Sutarties sąlygas Banko Klientui mokamos 
palūkanos už Taupymo sąskaitos likutį. Palūkanų norma nurodoma 
Banko interneto svetainėje ir Banko paslaugų teikimo vietose. 
Pervedama suma yra suma, kurią sudarius Sutartį Bankas perveda 
iš Aptarnavimo sąskaitos į Taupymo sąskaitą pagal Sutarties 
sąlygas. Pervedama suma nurodoma Sutartyje. 
Premija yra papildomos palūkanos, kurias, remiantis Sutarties 
sąlygomis, Bankas moka Klientui už Taupymo sąskaitoje Premijos 
periodu laikytą Minimalią sumą.  
Premijos norma yra metinė palūkanų norma, pagal kurią 
skaičiuojama Premija. Pirmajam Premijos periodui galiojanti 
Premijos norma nurodoma Sutartyje. Kiekvieno paskesnio Premijos 
periodo Premijos norma skelbiama Banko interneto svetainėje ir 
Banko paslaugų teikimo vietose. 
Premijos periodas yra Sutartyje nurodytas periodas, už kurį 
skaičiuojama Premija. Pirmojo Premijos periodo pradžios data yra 
Sutarties sudarymo data, o kiekvienas paskesnis Premijos periodas 
prasideda nuo kitos dienos, pasibaigus ankstesniam Premijos 
periodui.  
Sutartis yra taupymo sąskaitos sutartis, kurią sudaro Specialiosios 
Sutarties sąlygos, Kliento patvirtinimai ir Taupymo sąskaitos 
sąlygos. Visi Sutarties pakeitimai ir priedai, jei tokių yra, taip pat 
Informacija indėlininkui yra neatsiejamos Sutarties dalys. 
Standartinės banko sąskaitos sutarties sąlygos ir Standartinės 
mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos, Bendrosios sąlygos ir Kainynas 
Sutarčiai taikomi tiek, kiek neprieštarauja Sutarčiai. 
Taupymo sąskaita yra Kliento vardu pagal Sutarties sąlygas Banke 
atidaryta mokėjimo sąskaita, kurioje pagal Sutarties sąlygas 
laikomos ir disponuojamos Kliento lėšos.  
Taupymo sąskaitos sąlygos reiškia šias Standartines taupymo 
sąskaitos sutarties sąlygas. 
Kitos Taupymo sąskaitos sąlygose vartojamos sąvokos atitinka 
Bendrosiose sąlygose, Standartinėse banko sąskaitos sutarties 
sąlygose ir Standartinėse mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose 
vartojamas sąvokas. 
 
 
2. SUTARTIES SUDARYMAS 
 
2.1. Sutartis sudaroma Banko paslaugų teikimo vietoje arba 
naudojantis Bankui priimtinomis ryšio priemonėmis. Jei Sutartis 
sudaroma Banko paslaugų teikimo vietoje, kiekvienai Sutartį 
pasirašiusiai Šaliai tenka po vieną egzempliorių, kurie turi vienodą 
teisinę galią. 
2.2. Sutartis įsigalioja, kai Šalys susitaria dėl Sutarties sąlygų 
pasirašydamos Sutarties dalį, kurioje nurodytos Sutarties Šalys, 
Specialiosios Sutarties sąlygos ir Kliento patvirtinimai. 
2.3. Premijai apskaičiuoti Klientas visą Premijos periodą Taupymo 
sąskaitoje turi laikyti bent Minimalią sumą. Premijai už pirmąjį 
Premijos periodą apskaičiuoti Klientas turi užtikrinti, kad Minimali 
suma į Taupymo sąskaitą būtų pervesta ne vėliau kaip paskutinę Lėšų 
laukimo termino dieną.  
2.4. Sudarius Sutartį, Bankas be Kliento papildomo nurodymo ar 
sutikimo nurašo Pervedamą sumą iš Aptarnavimo sąskaitos ir 
įskaito ją į Taupymo sąskaitą. 
2.5. Bankas vienašališkai nustato ir keičia Palūkanų normas, 
Premijos normas, Minimalias sumas ir maksimalias sumas bei 
valiutas.  
2.6. Siekdamas sudaryti Sutartį, Klientas turi turėti su Banku 
sudarytą galiojančią Banko sąskaitos sutartį. 
2.7. Šalys susitaria, kad lėšų laikymas Taupymo sąskaitoje nėra 
mokėjimo paslauga. 

3. PALŪKANOS IR MOKĖTINI MOKESČIAI 
 
3.1. Bankas pradeda skaičiuoti Palūkanas, kai Taupymo sąskaitos 
likutis yra lygus arba viršija sumą, už kurią skaičiuojamos Palūkanos. 
Ši suma skelbiama Banko interneto svetainėje ir Banko paslaugų 
teikimo vietose.  
3.2.  Bankas Palūkanas apskaičiuoja pagal dienos pabaigos likutį. 
3.3. Bankas pradeda skaičiuoti Premiją už Taupymo sąskaitos likutį 
nuo to momento, kai pirmą kartą per Lėšų laukimo terminą Taupymo 
sąskaitos likutis yra lygus Minimaliai sumai arba ją viršija. Kai 
Taupymo sąskaitos likutis Lėšų laukimo termino paskutinę dieną yra 
mažesnis nei Minimali suma, Premija nepradedama skaičiuoti.  
3.4. Premijai už pirmąjį Premijos periodą apskaičiuoti naudojama 
Sutartyje nurodyta Premijos norma. Kiekvieną paskesnį Premijos 
periodą Premijos skaičiavimui naudojama Banko interneto 
svetainėje ir Banko paslaugų teikimo vietose paskelbta Premijos 
norma.  
3.5. Kai kiekvieno paskesnio Premijos periodo pradžioje Taupymo 
sąskaitos likutis yra mažesnis nei galiojanti Minimali suma, Premija 
nepradedama skaičiuoti.  
3.6. Už kiekvieną paskesnį Premijos periodą Premija skaičiuojama 
nuo pirmosios atitinkamo Premijos periodo dienos.  
3.7. Premija už kiekvieną Premijos periodą skaičiuojama iki dienos, 
einančios prieš paskutinę šio Premijos periodo dieną (tai reiškia, kad 
paskutinė kiekvieno Premijos periodo diena į Premijos skaičiavimą 
neįtraukiama). 
3.8. Bankas apskaičiuoja Premiją už kiekvieną Premijos periodo 
dieną nuo mažiausio Taupymo sąskaitos likučio per atitinkamą 
Premijos periodą. Jei bent vieną dieną atitinkamu Premijos periodu 
Taupymo sąskaitoje laikomų lėšų likutis buvo mažesnis nei Minimali 
suma, Bankas neskaičiuoja ir neišmoka Premijos už tą Premijos 
periodą.  
3.9. Skaičiuojant palūkanas laikoma, kad metuose yra 360 (trys 
šimtai šešiasdešimt) dienų, o kalendoriniame mėnesyje – faktinis 
dienų skaičius.  
3.10. Bankas išmoka Klientui Premiją paskutinę kiekvieno Premijos 
periodo kalendorinę dieną. Bankas išmoka Klientui Palūkanas 
paskutinę kiekvieno mėnesio kalendorinę dieną ir paskutinę kiekvieno 
Premijos periodo kalendorinę dieną. Už paskutinę Sutarties galiojimo 
dieną palūkanos nėra skaičiuojamos ir mokamos.  
3.11. Bankas perveda Premiją ir Palūkanas į Sutartyje Kliento 
nurodytą sąskaitą.  
3.12. Sutartį nutraukiant Premijos periodu, arba Klientui, kuris yra 
Vartotojas, pasinaudojus savo teise atsisakyti Sutarties per 14 
(keturiolika) dienų nuo jos sudarymo dienos, Bankas nemoka jokios 
Premijos už Premijos periodą nuo Sutarties sudarymo momento iki 
jos nutraukimo.  
3.13. Banko mokėtinos palūkanos gali būti apmokestintos (įskaitant 
mokesčius prie pajamų šaltinio) pagal Paslaugų teikimo vietoje 
taikomus teisės aktus. 
3.14. Klientas moka Bankui mokesčius už visas iš Sutarties 
kylančias ir Banko atliktas operacijas pagal galiojantį Kainyną.  
3.15. Jei Sutartis nutraukiama Kliento iniciatyva Bankui 
vienašališkai pakeitus Sutartį, arba jei Sutartis nutraukiama Banko 
iniciatyva, Bankas Sutarties nutraukimo dieną sumoka Klientui 
Premiją ir Palūkanas, apskaičiuotas pagal Sutartį.  
 
 
4. SUTARTIES SĄLYGŲ KEITIMAS  
 
4.1. Sutartis keičiama vadovaujantis Standartinėmis banko 
sąskaitos sutarties sąlygomis, nebent Sutartyje nurodyta kitaip. 
4.2. Bankas turi teisę vienašališkai be išankstinio pranešimo pakeisti 
Premijos normą, Palūkanų normą, minimalią ir maksimalią sumą bei 
valiutas, už kurias apskaičiuojamos Palūkanos arba Premija, nebent 
Paslaugų teikimo vietoje taikomuose teisės aktuose nurodyta kitaip. 
Premijos normos, minimalios ir maksimalios sumų bei valiutų, už 
kurias apskaičiuojama Premija, pakeitimai įsigalioja tik pasibaigus 
einamajam Premijos periodui.  
 
 
5. SUTARTIES NUTRAUKIMAS 
 
5.1. Sutartis sudaroma neapibrėžtam terminui ir nutraukiama 
vadovaujantis Standartinėmis banko sąskaitos sutarties sąlygomis. 
5.2. Nutraukus Sutartį Taupymo sąskaita uždaroma. 
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6. LĖŠŲ GRĄŽINIMO UŽTIKRINIMAS 
 
6.1. Banke laikomos lėšos yra apdraustos pagal Danijos Karalystės 
indėlių ir investuotojų garantinio fondo įstatymą. 
6.2. Informacija apie lėšų draudimą Klientui teikiama Banko 
interneto svetainėje ir visose Banko Paslaugų teikimo vietose. Kliento 
prašymu, jam pateikiama atnaujintos informacijos kopija. 
 
 
7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 
7.1. Sutartis, sudaryta naudojantis Bankui priimtinomis ryšio 
priemonėmis, taip pat visi jos pakeitimai ir/ arba bet kokie 
pranešimai, Šalių viena kitai išsiųsti Bankui priimtinomis ryšio 
priemonėmis, turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir sutartys, sudarytos 
Banke ir/ arba pranešimai, įteikti asmeniškai. 
7.2. Klausimams, nesureguliuotiems pagal šią Sutartį, taikomos 
Standartinės banko sąskaitos sutarties sąlygos, Standartinės 
mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos ir Bendrosios sąlygos.  
7.3. Jei Sutarties sąlygos prieštarauja Standartinėms banko 
sąskaitos sutarties sąlygoms ir Standartinėms mokėjimo paslaugų 
teikimo sąlygoms, taikomos 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 Lietuvoje, taikomos šios sąlygos: 
8.1.1. Šios Standartinės taupymo sąskaitos sutarties sąlygos taip pat 
taikomos Danske Bank A/S Lietuvos filialo klientams, iki 2017 m. 
birželio 30 d. sudariusiems su Danske Bank A/S Lietuvos filialu Banko 
sąskaitos sutarties Specialiąją dalį Taupymo sąskaita. Tokiu atveju 
šių Standartinių taupymo sąskaitos sutarties sąlygų tekste esančios 
nuorodos į Specialiąsias sąlygas laikomos nuorodomis į Banko 
sąskaitos sutarties Specialiąją dalį Taupymo sąskaita. Esant 
prieštaravimui ar neatitikimui tarp Standartinių taupymo sąskaitos 
sutarties sąlygų ir Banko sąskaitos sutarties Specialiosios dalies 
Taupymo sąskaita, taikomos Standartinės taupymo sąskaitos 
sutarties sąlygos. 


