
 

 
STANDARTINĖS TERMINUOTO INDĖLIO SUTARTIES SĄLYGOS 
CO_PB_A_DEP_AGR01_LIT / STTC_20180401 

1/2 

STANDARTINĖS TERMINUOTO INDĖLIO SUTARTIES SĄLYGOS 

Taikomos Danske Bank A/S Latvijos filialo ir Danske Bank A/S Lietuvos filialo klientų nuo 2017 m. liepos 1 d. naujai sudaromoms terminuoto 
indėlio sutartims ir Danske Bank A/S Estijos filiale nuo 2018 m. balandžio 1 d. visoms terminuoto indėlio sutartims 
 
 
1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Šios standartinės terminuoto indėlio sutarties sąlygos nustato 
neatšaukiamų terminuotų indėlių sąlygas, taip pat Banko ir Kliento 
teises ir pareigas, atsirandančias Klientui nustatytam terminui 
deponuojant lėšas Banke. 
1.2. Vartojamos sąvokos: 
Indėlio aptarnavimo sąskaita reiškia Kliento vardu atidarytą sąskaitą 
Banke, naudojamą su Indėliu susijusioms operacijoms atlikti. 
Indėlio sąskaita reiškia Kliento vardu pagal šią Sutartį atidarytą 
sąskaitą Banke, kurioje laikomos Kliento lėšos Sutartyje nustatytomis 
sąlygomis ir tvarka. 
Indėlis reiškia lėšas, kurias Klientas laikinai deponuoja Banke 
Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka. 
Indėlių sąlygos reiškia šias Standartines terminuoto indėlio sutarties 
sąlygas. 
Metinė palūkanų norma reiškia Sutartyje nustatytą Indėlio metinę 
palūkanų normą, Banko taikomą apskaičiuojant Klientui mokėtinas 
palūkanas. 
Sutartis yra terminuoto indėlio sutartis, kurią sudaro Specialiosios 
Sutarties sąlygos, Kliento patvirtinimai ir Indėlių sąlygos. Visi 
Sutarties pakeitimai ir papildymai, jei tokių yra, ir Informacija 
indėlininkui yra neatsiejamos Sutarties dalys. Bendrosios sąlygos ir 
Kainynas Sutarčiai taikomi tiek, kiek neprieštarauja Sutarčiai. 
Kitos Indėlių sąlygose vartojamos sąvokos atitinka Bendrosiose 
sąlygose vartojamas sąvokas. 
 
 
2. SUTARTIES SUDARYMAS 

 

2.1. Sutartis sudaroma Banko paslaugų teikimo vietoje arba 
naudojantis Bankui priimtinomis ryšio priemonėmis (pvz., Danske 
eBanku). Jei Sutartis yra 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, bei Indėlio 
sumą pervedus į Indėlio sąskaitą. Jei Sutartis sudaroma naudojantis 
Bankui priimtinomis ryšio priemonėmis (pvz., Danske eBanku), 
Sutartį pasirašo tik Klientas, o Sutartis su sutartine palūkanų norma 
(t. y., kai palūkanų norma nėra standartinė) įsigalioja tik Bankui ją 
patvirtinus. Siekiant užtikrinti Indėlio sumos pervedimą į Indėlio 
sąskaitą, Sutarties sudarymo dieną Klientas privalo užtikrinti, kad 
Indėlio aptarnavimo sąskaitoje būtų Indėlio suma, ir Bankas be jokio 
papildomo Kliento nurodymo ar sutikimo turi teisę nurašyti lėšas iš 
Indėlio aptarnavimo sąskaitos ir įskaityti lėšas į Indėlio sąskaitą. 
Sutarties sudarymo dieną į Indėlio sąskaitą nepervedus visos Indėlio 
sumos, Bankas turi teisę Sutartį laikyti negaliojančia. Tokiu atveju, 
Bankas, išskaitęs visus Kliento mokėtinus Banko mokesčius, į Indėlio 
sąskaitą pervestas Kliento lėšas grąžina į Indėlio aptarnavimo 
sąskaitą ir uždaro Indėlio sąskaitą. 
2.3. Indėlio sąskaitą pervedama Indėlio suma turi būti ne mažesnė už 
minimalią Indėlio sumą ir ne didesnė už maksimalią Indėlio sumą 
atitinkama valiuta, nustatytas Banko ir galiojančias pervedant Indėlį. 
2.4. Standartinės Metinės palūkanų normos, minimali ir maksimali 
Indėlio sumos, trumpiausias ir ilgiausias indėlio terminai ir Banko 
nustatytos valiutos skelbiamos Banko interneto svetainėje ir Banko 
paslaugų teikimo vietose. 
 
 
3. PALŪKANOS IR MOKĖTINI MOKESČIA 

 

3.1. Metinė palūkanų norma yra nustatyta Sutartyje. 
3.2. Indėlio palūkanos pradedamos skaičiuoti nuo Indėlio termino 
pradžios ir baigiamos skaičiuoti dieną, einančią prieš Indėlio termino 
pabaigos dieną, arba dieną, einančią prieš Indėlio grąžinimo prieš 
terminą dieną, arba dieną, einančią prieš Indėlio nurašymo iš Indėlio 
sąskaitos kitais pagrindais dieną. 
3.3. Skaičiuojant palūkanas laikoma, kad metuose yra 360 (trys 
šimtai šešiasdešimt) dienų, o kalendoriniame mėnesyje – faktinis 
dienų skaičius. 
3.4. Bankas moka Klientui palūkanas Sutartyje nurodytu Palūkanų 
išmokėjimo periodiškumu: paskutinę kiekvieno kalendorinio mėnesio 
dieną ir/ arba Indėlio termino pabaigos dieną. Palūkanos nėra 

skaičiuojamos ir mokamos už paskutinę Sutarties galiojimo dieną. 
Palūkanos mokamos į Sutartyje Kliento nurodytą sąskaitą. 
3.5. Kliento prašymu Sutartį nutraukiant nesuėjus Sutartyje 
nustatytam terminui (išskyrus 4.4 punkte nurodytą atvejį) arba 
Klientui, kuris yra Vartotojas, pasinaudojus savo teise atsisakyti 
Sutarties per 14 (keturiolika) dienų nuo Sutarties sudarymo dienos, 
Bankas jokių palūkanų už Indėlį Klientui nemoka. Jei Palūkanos jau 
buvo sumokėtos, Bankas išskaičiuoja sumokėtų palūkanų sumą iš 
Indėlio sumos. Bankas turi teisę išskaičiuoti Banko patirtus Indėlio 
refinansavimo kaštus pinigų rinkoje, nebent Paslaugų teikimo vietos 
teisės aktuose būtų nustatyta kitaip.  
3.6. Bankui vienašališkai nutraukus Sutartį nesuėjus Sutartyje 
nustatytam terminui, paskutinę Sutarties galiojimo dieną Bankas 
sumoka Klientui palūkanas, priskaičiuotas iki dienos, einančios prieš 
Sutarties nutraukimo dieną.  
3.7. Banko mokėtinos palūkanos gali būti apmokestintos (įskaitant 
mokesčius prie pajamų šaltinio) pagal Paslaugų teikimo vietos teisės 
aktus. 
3.8. Klientas moka Bankui mokesčius už visas iš Sutarties kylančias 
ir/ arba Banko atliktas operacijas pagal galiojantį Kainyną. 
 
 
4. SUTARTIES SĄLYGŲ KEITIMAS 

 

4.1. Bankas turi teisę vienašališkai, be jokio susitarimo su kita 
Šalimi, keisti Indėlių sąlygas.  
4.2. Bankas neturi teisės keisti Indėlio termino nenutraukdamas 
šios Sutarties, taip pat keisti Indėlio sumos ar mažinti Metinės 
palūkanų normos. 
4.3. Bankas turi informuoti Klientą apie bet kokius vienašališkus 
Indėlių sąlygų pakeitimus ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) 
kalendorinių dienų iki tokių pakeitimų įsigaliojimo dienos Bendrosiose 
sąlygose nustatyta tvarka. 
4.4. Jei per 30 (trisdešimt) dienų nuo pranešimo apie pakeitimus 
pateikimo Klientas nepateikia rašytinio prašymo nutraukti Sutartį, 
laikoma, kad Šalys susitarė dėl naujų sąlygų, ir Klientas vėliau neturi 
teisės pareikšti Bankui jokių savo prieštaravimų ir/ arba pretenzijų 
dėl tokių Sutarties pakeitimų. Jei Klientas nesutinka su Banko 
vienašališkai pakeistomis Sutarties sąlygomis, jis turi teisę 
vienašališkai nutraukti Sutartį per aukščiau nustatytą terminą, 
pranešęs apie tai Bankui ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) dienas. Tokiu 
atveju Bankas sumoka Klientui palūkanas, priskaičiuotas iki dienos, 
einančios prieš Sutarties nutraukimo dieną. 
 
 
5. SUTARTIES PASIBAIGIMAS IR NUTRAUKIMAS 

 

5.1. Sutartis pasibaigia suėjus Sutartyje nurodytam Indėlio terminui 
arba vienai iš Šalių nutraukus Sutartį prieš terminą. 
5.2. Paskutinę Sutarties galiojimo dieną Bankas perveda Indėlio 
sąskaitoje esančias lėšas į Sutartyje Kliento nurodytą sąskaitą, ir 
uždaro Indėlio sąskaitą. 
5.3. Bankas turi teisę nutraukti Sutartį Sutartyje ar bet kokiame 
kitame Šalių sudarytame susitarime nustatytais atvejais arba 
Bendrosiose sąlygose ar Paslaugų teikimo vietos teisės aktuose 
numatytais atvejais. 
5.4. Klientas turi teisę nutraukti Sutartį Sutartyje ar Paslaugų 
teikimo vietos teisės aktuose numatytais atvejais arba Šalių 
susitarimu. 
5.5. Šalis, kuri pagal Sutartį, Bendrąsias sąlygas ar Paslaugų teikimo 
vietos teisės aktus turi teisę nutraukti Sutartį prieš terminą, turi 
pranešti apie tai kitai Šaliai ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) dienas. 
5.6. Klientas, kuris yra Vartotojas, turi teisę atsisakyti Sutarties per 
14 (keturiolika) dienų nuo Sutarties sudarymo dienos, apie tai 
pranešdamas Bankui per 14 (keturiolika) dienų nuo Sutarties 
sudarymo dienos (taikoma, kai Sutartis sudaryta naudojantis Bankui 
priimtinomis ryšio priemonėmis (pvz., Danske eBanku). 
 
 
6. INDĖLIŲ GRĄŽINIMO UŽTIKRINIMAS 

 

6.1. Banke laikomi indėliai yra apdrausti pagal Danijos Karalystės 
Indėlių ir investuotojų garantinio fondo įstatymą. 
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6.2. Informacija apie indėlių 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 (pvz., Danske eBanku), taip pat visi jos pakeitimai; ir/ 
arba bet kokie pranešimai, Šalių viena kitai išsiųsti Bankui 
priimtinomis ryšio priemonėmis (pvz., Danske eBanku), turi tokią 
pačią teisinę galią, kaip ir sutartys, sudarytos Banke ir/ arba 
pranešimai, įteikti asmeniškai. 
7.2. Klausimams, nesureguliuotiems pagal šią Sutartį, taikomos 
Bendrosios sąlygos. 
7.3. Visi ginčai, kylantys dėl Sutarties, sprendžiami vadovaujantis 
Bendrosiomis sąlygomis. 
7.4. Sutartis reglamentuojama ir aiškinama pagal Paslaugų teikimo 
vietos teisės aktus. 
7.5. Klientas yra informuotas, kad Indėlio valiutai nesutampant su 
Kliento pajamų valiuta, Klientas prisiima nuostolių dėl valiutų kursų 
svyravimo atsiradimo riziką. 
 

 

8. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS, TAIKOMOS PASLAUGŲ TEIKIMO 

VIETOJE 

 

8.1.  Paslaugoms, teikiamoms Lietuvoje, taikomos šios sąlygos: 
8.1.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, 
Klientas, kuris yra Vartotojas, ypatingomis aplinkybėmis (darbo 
netekimas, sunki liga, indėlininko, jo sutuoktinio, vaiko ar kito artimo 
giminaičio mirtis) turi teisę prieš terminą nutraukti neatšaukiamo 
terminuoto indėlio sutartį arba atsiimti dalį indėlio. 


