VALIUTOS KEITIMO PASLAUGŲ TEIKIMO TELEFONU SUTARTIES STANDARTINĖS SĄLYGOS
Taikoma „Danske Bank A/S“ Estijos filialui, „Danske Bank A/S“ Latvijos filialui ir „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialui nuo 2019 m. balandžio 1 d.
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Šiose Valiutos keitimo paslaugų teikimo telefonu sutarties
standartinės sąlygose nustatomos sąlygos, taikomos Banko ir
Kliento santykiams, kai bankas telefonu teikia Klientui valiutos
keitimo paslaugas.
1.2. Vartojamos sąvokos:
Atstovas – Kliento atstovas, kurį Klientas įtraukė į atstovų sąrašą ir
kuris yra įgaliotas Kliento vardu vykdyti Sandorius. Toks atstovų
sąrašas turi būti pateiktas Bankui jo reikalaujamos formos ir turinio.
Banko interneto svetainė – Banko interneto svetainė, skirta: „Danske
Bank A/S“ Estijos filialo Klientams – www.danskebank.ee, Latvijos
filialo Klientams – www.danskebank.lv ir Lietuvos filialo Klientams –
www.danskebank.lt.
Darbo diena – diena, kurią Bankas Paslaugos teikimo vietoje vykdo
savo bankines funkcijas, išskyrus šeštadienius, sekmadienius ir
nacionalines bei valstybines šventes.
Mokėjimo sąlygos – Standartinės mokėjimo paslaugų teikimo
sąlygos.
Sandorio diena – darbo diena, kurią Klientas ar jo Atstovai ir Bankas
susitaria dėl Sandorio sąlygų, Klientas ar jo Atstovai patvirtina
sutartas sąlygas ir yra laikoma, kad Sandorį galima vykdyti.
Sandorio
patvirtinimas –
elektroninės
formos
sandorio
patvirtinimas kaip pranešimas per Danske eBanke.
Sandorio sąlygos – atskiri
Sandorio
elementai,
kuriais
reglamentuojamos Šalių teisės ir pareigos, susijusios su Sandoriu.
Sandoris – operacija, kuria Klientas konvertuoja nurodytą valiutą
(taip pat ir sumą) į kitą Kliento pasirinktą valiutą Kliento ir Banko
suderintu kursu ir kuri atliekama pagal Kliento nurodymus, kuriuos
Bankas gauna telefonu. Operacijos atliekamos tik per Kliento
Sąskaitas.
Sąskaita – banko sąskaita, kurią Bankas atidaro Klientui pagal
Sąskaitos sutartį, kuria remiantis Banke laikomos Kliento gaunamos
lėšos ir kuri naudojama Mokėjimo operacijoms Kliento vardu pagal
Sąskaitos sutarties sąlygas vykdyti.
Sąskaitos sutartis – Banko ir Kliento sudaryta banko sąskaitos
sutartis.
Sutartis – Valiutos keitimo paslaugų teikimo telefonu sutartis, kurią
sudaro Specialiosios sąlygos, Kliento patvirtinimai ir Valiutos keitimo
paslaugų sąlygos. Visi Sutarties pakeitimai ir priedai, jei tokių yra,
sudaro neatskiriamą Sutarties dalį. Banko Bendrosios sąlygos,
Mokėjimo sąlygos ir Kainynas Sutarčiai taikomi tik tiek, kiek jie
neprieštarauja jai.
Valiutos keitimo paslaugų sąlygos – šios Valiutos keitimo paslaugų
teikimo telefonu sutarties standartinės sąlygos ir jos pakeitimai bei
priedai.
1.3. Kitos Valiutos keitimo paslaugų sąlygose vartojamos sąvokos
atitinka Bendrosiose sąlygose pateiktas sąvokas.
1.4. Sutartyje reglamentuojami Banko ir Kliento Sandoriai, iš šių
Sandorių kylančios teisės ir pareigos, taip pat Šalių atsakomybė
pažeidus Sutartį.
1.5. Klientas turi laikytis Sutarties sąlygų, Bendrųjų sąlygų ir
Paslaugos teikimo vietoje taikomų teisės aktų nuostatų. Jei nuostatų
nesilaikoma, Bankas gali atsisakyti sudaryti Sandorius arba
sustabdyti jų vykdymą.
2. SUTARTIES SUDARYMAS
2.1. Sutartis turi būti sudaroma Banko paslaugos teikimo viet oje
arba naudojantis Bankui priimtinais elektroniniais kanalais. Jei
Sutartis sudaroma Banko paslaugos 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 titulinį (-ius) lapą (-us), (kuriame (-iuose)
pateikiami Šalių duomenys, Specialiosios sutarties sąlygos ir Kliento
patvirtinimai).
3. ATSTOVAVIMAS
3.1. Klientas, kuris yra fizinis asmuo, turi teisę sudaryti Sandorius
asmeniškai arba per įgaliotąjį Atstovą. Klientas, kuris yra juridinis
asmuo, gali sudaryti sandorius per įgaliotąjį Atstovą.

3.2. Klientas privalo Bankui pateikti jo reikalaujamos formos ir
turinio informaciją apie Atstovus. Pateikdamas Bankui Atstovų
sąrašą, Klientas tuo pat metu patvirtina, kad šiame sąraše nurodyti
asmenys (kiekvienas iš jų asmeniškai) yra įgalioti Kliento vardu
sudaryti Sandorius ir prisiimti visus susijusius įsipareigojimus, taip
pat pateikti Bankui informaciją.
3.3. Klientas turi nedelsdamas informuoti Banką apie bet kokius su
Atstovais susijusius pasikeitimus ir pateikti Bankui atnaujintą
informaciją apie savo Atstovus. Bankas turi naudotis paskutine
Atstovų informacija (sąrašu), pateikta Bankui. Bankas ir Klientas
susitaria, kad paskutinė informacija (sąrašas) apie Kliento atstovus
pakeičia ankstesnę informaciją ir galioja nuo tos dienos, kai Bankas
gavo šią informaciją. Bet kokia informacija turi būti pateikiama Banko
patvirtinta forma.
4. SANDORIŲ SUDARYMAS
4.1. Šalys turi teisę sudaryti Sandorius bet kurią Darbo dieną.
Sudarydama Sandorį, Šalis turi bendrauti su kita Šalimi ir susitarti
dėl atitinkamo Sandorio sąlygų.
4.2. Sandoriai gali būti sudaryti tik paskambinus Banko nurodytu
Banko telefono numeriu. Bankas turi teisę nutraukti paslaugos
teikimą telefonu, jei yra svarbių priežasčių (šalinami techniniai
gedimai ir pan.) arba Klientas neturi prieigos prie Danske eBanko.
4.3. Visi Sandoriai įrašomi Banko telefoninių pokalbių įrašymo
sistemoje, o tokių įrašų kopijos saugomos Banke ir gali būti įrodymai,
kilus Šalių ginčui dėl sudaryto Sandorio.
4.4. Prieš sudarydamas Sandorį, Klientas privalo Bankui pateikti
reikalaujamos formos ir turinio telefoninio tapatybės nustatymo
prašymą.
4.5. Bankas identifikuoja Klientą pagal telefoninio tapatybės
nustatymo prašyme pateiktus identifikavimo duomenis, t. y.
sudarydamas Sandorį Klientas turi tiksliai nurodyti savo vardą,
pavardę (juridinių asmenų atveju – įmonės pavadinimą), kliento kodą
(kurį Klientui suteikia Bankas) ir slaptažodį. Tikslus tapatybės
nustatymo duomenų nurodymas laikomas pakankamu įrodymu
identifikuojant Klientą. Klientas privalo pripažinti Sandorį, jei jis buvo
sudarytas naudojant telefoninio tapatybės nustatymo prašyme
nurodytus identifikavimo duomenis.
4.6. Klientas neturi teisės atskleisti slaptažodžio ir kliento kodo,
nurodytų telefoninio tapatybės nustatymo prašyme, trečiosioms
šalims, išskyrus Kliento atstovus, ir privalo nedelsdamas pranešti
Bankui, jei neįgalioti asmenys gali susipažinti su šia informacija.
4.7. Nė viena iš Sutarties Šalių nėra įpareigota sudaryti Sandorio, jei
Bankas ir Klientas nesutinka su esminėmis Sandorio sąlygomis.
Prieš sudarydamos Sandorį, Sandorio Šalys visada turi sutikti su
šiais esminiais Sandorio aspektais: i) valiuta, ii) suma, iii) keičiamos
valiutos keitimo kursu.
4.8. Sudarydamas kiekvieną Sandorį, Bankas daro prielaidą, kad visi
Kliento Sutartyje pateikti garantijos ir pareiškimai galioja ir nėra nė
vienos iš šių aplinkybių ar įvykių:
4.8.1. Kliento, kuris yra juridinis asmuo, inicijuotas susijungimas,
likvidavimas arba reorganizavimas;
4.8.2. Klientas pateikė teismui prašymą dėl bankroto bylos iškėlimo;
4.8.3. Kliento, kuris yra juridinis asmuo, atsakingos institucijos
nusprendė nutraukti veiklą nepaskiriant teisių perėmėjo.
4.9. Bankas nevykdo jokių Sandorių, o Sandorio Šalys turi laikyti, kad
Sandoris nėra sudarytas, jei:
4.9.1. Klientas arba Kliento įgaliotas atstovas pateikia nurodymus,
neatitinkančius Sutartyje nurodytų reikalavimų;
4.9.2. informacija, reikalinga Bankui, kad jis galėtų tinkamai
identifikuoti, yra neteisinga;
4.9.3. Sandorio Šalys nesutinka su esminėmis Sandorio sąlygomis;
4.9.4. atsiranda kitų priežasčių dėl Paslaugos teikimo vietoje
galiojančių teisės aktų ar kitų Kliento ir Banko sudarytų Sutarčių,
kuriomis apribojamas Sandorių sudarymas ar nurodymų įvykdyti
Sandorį vykdymas.
4.10. Sandoris laikomas sudarytu, kai Šalys susitaria dėl atitinkamo
Sandorio esminių sąlygų, įskaitant valiutos keitimo kursą ir
atsiskaitymo sąlygas.
4.11. Sandoris, sudarytas pagal šioje Sutartyje nurodytas sąlygas,
turi tokią pat teisinę galią kaip ir dokumentas, kurį pasirašė Klientas
ar Kliento vardu veikiantis Kliento įgaliotas atstovas. Nei Klientas, nei
Atstovas neturi teisės ginčyti Banko įvykdyto Sandorio, jeigu Klientas
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ar Kliento įgaliotas atstovas susitarė dėl Sandorio ir jį sudarė, o
Bankas identifikavo Klientą arba Kliento įgaliotą atstovą pagal šioje
Sutartyje nurodytas sąlygas.
4.12. Jei Šalys nesusitaria kitaip, po Sandorio sudarymo Bankas
išsiunčia Klientui Sandorio patvirtinimą. Sandorio patvirtinime
Bankas nurodo Sandorio sudarymo dieną, Kliento sąskaitas, kuriose
vyksta Sandorio piniginės operacijos, ir visas kitas esmines Sandorio
sąlygas.
5. RIZIKOS ATSKLEIDIMAS
5.1. Sandorio vertę gali lemti įvairūs veiksniai, įskaitant valiutos
keitimo kurso ar palūkanų normų svyravimus ir kitus finansų rinkų
pokyčius. Bankas nėra atsakingas už nuostolius, kuriuos Klientas
patiria dėl valiutos keitimo kurso, kuris yra Sandorio objektas. Šalys
susitarė, kad kiekvieną kartą Klientui sudarant Sandorį Klientas
deklaruoja, kad supranta ir prisiima prieš tai nurodytą riziką,
susijusią su Sandorio sudarymu.
6. SANDORIŲ VYKDYMAS
6.1. Bankas vykdo Sandorius tik Kliento sąskaitose. Sandoriai turi
būti vykdomi Sandorio sudarymo dieną.
6.2. Mokėjimai, susiję su Sandoriais, atliekami naudojant lėšas,
esančias Kliento nurodytoje Kliento sąskaitoje. Atsižvelgdamas į
konkretaus Sandorio sąlygas, Bankas iš Kliento sąskaitos nurašo
atitinkamą sumą atitinkama valiuta arba į Kliento sąskaitą įskaito
atitinkamą sumą atitinkama valiuta. Klientas įsipareigoja užtikrinti,
kad atitinkamoje Banko sąskaitoje būtų pakankamai lėšų atsiskaityti
už Sandorius.
6.3. Jei Kliento nurodytoje Sąskaitoje esančių lėšų nepakanka
Sandoriui įvykdyti:
6.3.1. Bankas turi teisę, bet neprivalo, nurašyti mokėtiną sumą iš bet
kurios kitos Kliento sąskaitos, atidarytos Banke. Jei reikia, Bankas
keičia valiutą valiutos keitimo kursu, kurį Bankas nustatė Sandorio
sudarymo dieną;
6.3.2. Bankas Kliento vardu arba jo prašymu atlieka identišką
reversinį sandorį, taikydamas atitinkamu metu galiojusį valiutų
rinkos valiutos keitimo kursą. Bankas neprisiima jokios atsakomybės
už dėl to patirtą žalą ar nuostolius.
6.4. Jei Sandoris yra susijęs su tos pačios rūšies sutartiniais
įsipareigojimais arba su Klientu sudaromi du ar daugiau Sandorių,
kurie laikomi tos pačios rūšies abipusiais įsipareigojimais (pvz.,
abipusiais mokėjimais viena ir ta pačia valiuta), vykdytinais tą pačią
dieną, Šalys gali pasinaudoti tarpusavio įskaitymu. Bankas gali
nuspręsti įskaityti kokias nors mokėtinas sumas, išsiųsdamas
Klientui rašytinį arba elektroninį pranešimą. Toks pranešimas apie
įskaitymą gali būti naudojamas kaip įrodymas, jei tarp Šalių kiltų
ginčas ar nesusipratimas.
7. SUTARTIES GALIOJIMAS
7.1. Sutartis sudaroma neapibrėžtam laikotarpiui.
7.2. Klientas gali bet kada nutraukti Sutartį, apie tai įspėjęs Banką
Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka prieš ne mažiau kaip 5
(penkias) dienas ir visiškai įvykdęs visus įsipareigojimus pagal
Sutartį, galiojančius paskutinę Sutarties galiojimo dieną arba iki tos
dienos.
7.3. Jei Klientas iš esmės pažeidė bet kurias Sutarties sąlygas,
Bankas turi teisę nutraukti Sutartį ir visus Sandorius su Klientu.
Esminis Sutarties sąlygų pažeidimas yra toks:
7.3.1. Klientas pažeidžia bet kurios kitos Šalių sudarytos sutarties ar
bet kurios kitos sutarties, kurią Klientas sudarė su Danske Bank
Group bendrove (subordinuotas įsipareigojimų nevykdymas),
prievoles arba jų nevykdo;
7.3.2. teismui pateiktas prašymas iškelti bankroto bylą Kliento
atžvilgiu ir įsigaliojo atitinkamas teismo procesinis sprendimas;
7.3.3. Kliento pagal Sutartį suteiktos garantijos yra klaidingos.
Tokiu atveju Bankas turi išsiųsti Klientui pranešimą apie Sutarties
nutraukimą, o Sutartis turi būti laikoma nutraukta nuo tokio
pranešimo išsiuntimo.
7.4. Bankas gali įprasta tvarka nutraukti Sutartį dėl bet kokios
priežasties, apie tai įspėjęs Klientą prieš ne mažiau kaip 2 (du)
mėnesius arba 60 (šešiasdešimt) dienų (priklausomai nuo to, kuris
laikotarpis yra ilgesnis), o jeigu Verslo 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. Remiantis šia sąlyga, Sutartis gali būti
nutraukta, jei nėra neįvykdytų Sandorių.
8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
8.1. Tik Klientas atsako už sprendimą sudaryti Sandorį. Banko
veiksmai, įskaitant pasiūlytą valiutos keitimo kursą, nelaikomi
rekomendacija ar konsultacija. Klientas atsako už nuostolius,
patirtus dėl Sandorio.
8.2. Bankas atsako už sutartinių įsipareigojimų pažeidimą,
atsiradusį dėl Banko tyčinio elgesio ar didelio neatsargumo.
8.3. Bankas nėra atsakingas už jokius skolinius įsipareigojimus ar
nuostolius, kuriuos Klientas patiria vykdant Sandorį.
8.4. Bankas neprivalo bendrauti su Klientu, kad jį informuotų apie
valiutos keitimo kursus ar bet kokius nuostolius, atsirandančius dėl
Sandorių. Klientas įsipareigoja savarankiškai gauti naujausią
informaciją minėtais klausimais.
8.5. Šalys nėra atsakingos už Sutarties ir (arba) Sandorio sąlygų
nesilaikymą, jei gali įrodyti, kad sutartiniai įsipareigojimai nevykdomi
arba jų nesilaikoma dėl nenugalimos jėgos aplinkybės (force
majeure). Nenugalimos jėgos aplinkybės yra sąlygos, kurių Šalys
negalėjo pagrįstai numatyti ir kurių Šalys nekontroliuoja, įskaitant
neteisėtą bet kurio trečiojo asmens dalyvavimą atitinkamos Šalies
veikloje (grasinimai susprogdinti, banko apiplėšimas ir pan.), ir kiti
įvykiai, kurių Šalys neinicijavo (karas, neramumai, streikai,
moratoriumas, ryšio sutrikimai, norminiai teisės aktai, teisės aktų
pataisos, stichinės nelaimės ir pan.), jei Šalis dėl tokių aplinkybių
negali įvykdyti savo sutartinių įsipareigojimų. Jei nenugalimos jėgos
aplinkybė trunka ilgiau nei vieną kalendorinį mėnesį, kita Šalis turi
teisę nutraukti šią Sutartį.
9. GINČŲ SPRENDIMAS
9.1. Kilus ginčams, susijusiems su Sutartimi ar pagal Sutartį
sudarytu Sandoriu, reikalaujančioji Šalis turi nedelsdama pranešti
kitai Šaliai ir Šalys turi tarpusavyje konsultuotis siekdamos efektyviu
būdu išlaidų prasme išspręsti ginčą per protingą laikotarpį.
9.2. Klientas turi teisę kreiptis į priežiūros institucijas, neteisminio
ginčų nagrinėjimo institucijas (šių institucijų sąrašas pateikiamas
Bendrosiose sąlygose) arba į kompetentingą teismą, kuris išspręstų
ginčą.
9.3. Visi ginčai, kylantys dėl Sutarties, turi būti sprendžiami
vadovaujantis Bendrosiomis sąlygomis.
10. SUTARTIES SĄLYGŲ KEITIMAS
10.1. Bankas turi teisę vienašališkai pakeisti Valiutos keitimo
paslaugų sąlygas, apie bet kokius pakeitimus įspėjęs Klientą likus ne
mažiau kaip 2 (dviem) mėnesiams arba 60 (šešiasdešimt) dienų
(priklausomai nuo to, kuris laikotarpis yra ilgesnis), o jeigu Klientas
nėra Vartotojas – likus ne mažiau kaip 1 (vienam) mėnesiui arba 30
(trisdešimt) dienų (priklausomai nuo to, kuris laikotarpis yra ilgesnis)
iki tokių pakeitimų įsigaliojimo Bendrosiose sąlygose nustatyta
tvarka.
10.2. Tam tikrais pagrįstais atvejais Bankas gali keisti Valiu tos
keitimo paslaugų sąlygas apie tai nepranešdamas. Tokiu atveju
Bankas privalo nedelsdamas pranešti Klientui apie bet kokius
pakeitimus, o Klientas turi teisę be įspėjimo nutraukti Sutartį pagal
Bendrąsias sąlygas, išskyrus atvejus, kai yra neįvykdytų Sandorių.
10.3. Jeigu Klientas nesutinka su pakeitimais, Klientas turi teisę
nutraukti Sutartį, pranešdamas apie tai Bankui raštu likus ne mažiau
nei 5 (penkioms) darbo dienoms iki atitinkamų pakeitimų įsigaliojimo
ir įvykdęs visus Kliento įsipareigojimus pagal Sutartį ir Sandorius.
10.4. Jeigu Klientas nepasinaudoja savo teise nutraukti Sutartį,
laikoma, kad Klientas sutinka su atliktais pakeitimais ir pareiškė, kad
neturi Bankui jokių su Valiutos keitimo paslaugų sąlygų pakeitimais
susijusių pretenzijų.
11. INFORMACIJA
11.1. Jei Sutartyje nenurodyta kitaip, visi su Sutartimi susiję
pranešimai kitai Šaliai siunčiami raštu atitinkamos Paslaugos
teikimo vietos oficialia kalba arba anglų kalba Šalių adresais arba
el. pašto adresais, nurodytais Sutartyje, arba per „Danske eBanką“.
11.2. Visi pranešimai, siunčiami el. paštu arba per Danske eBanką,
laikomi gautais kitą Darbo dieną po to, kai jie buvo išsiųsti, o visi
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pranešimai, išsiųsti registruotuoju paštu, laikomi gautais septintąją
kalendorinę dieną po to, kai jie buvo išsiųsti. Bankas turi teisę savo
nuožiūra naudoti kitus ryšio kanalus.
11.3. Klientas privalo nedelsdamas pranešti Bankui apie bet kokius
savo kontaktinių duomenų pasikeitimus. Tol, kol Kliento pranešimas
nėra gautas, laikoma, kad Klientas gavo visus jam siunčiamus
pranešimus ir kad jie buvo pristatyti Sutartyje nurodytu adresu.
11.4. Bankas praneša Klientui apie bet kokius savo kontaktinių
duomenų pasikeitimus siųsdamas pranešimus per Danske eBanką.
Bankas turi teisę savo nuožiūra naudoti kitus ryšio kanalus.
11.5. Gavus pranešimą apie kitos Šalies kontaktinių duomenų
pasikeitimą, daroma prielaida, kad kitos Šalies kontaktiniai duomenys
buvo pakeisti ir kad reikia naudotis naujais kontaktiniais duomenimis.
11.6. Sutarties vykdymo metu Šalys turi laikyti konfidencialia bet
kokią informaciją, gautą apie kitą Šalį, išskyrus atvejus, kai tokios
informacijos atskleidimas yra privalomas pagal Paslaugos teikimo
vietoje galiojančius teisės aktus. Šio punkto nuostatos galioja ir
nutraukus Sutartį.
12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
12.1. Sutartis ir visi jos pakeitimai ir (arba) bet kokie pranešimai,
Šalių viena kitai išsiųsti Bankui priimtinais elektroniniais kanalais
(pvz., per Danske eBanką), turi tokią pat teisinę galią, kaip ir sutartys,
sudarytos Banko Paslaugos teikimo vietoje ir (arba) įteiktos
asmeniškai.
12.2. Sutartis reglamentuojama ir aiškinama vadovaujantis
Paslaugos teikimo vietoje taikomais teisės aktais.
12.3. Jei iškyla kokių nors prieštaravimų ar neaiškumų tarp
Sutarties teksto oficialia Paslaugos teikimo vietos kalba ir Sutarties
teksto anglų kalba, vadovaujamasi tekstu oficialia Paslaugos teikimo
vietos kalba.
12.4. Jeigu Bendrosios sąlygos prieštarauja Sutarties nuostatoms,
taikomos Sutarties nuostatos. Jei Valiutos keitimo paslaugų sąlygos
prieštarauja Specialiosioms
sutarties sąlygoms, taikomos
Specialiosios sutarties sąlygos. Jei yra neatitikimų tarp Valiutos
keitimo paslaugų sąlygų ir Sandorio sąlygų, pirmenybę turi Sandorio
sąlygos.
13. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS,
TEIKIMO VIETOJE

TAIKOMOS

PASLAUGOS

13.1. Žemiau nurodytos specialiosios sąlygos taikomos Latvijoje
teikiamoms paslaugoms
13.1.1. „Danske Bank A/S“ Latvijos filialo Klientams, kurie sudarė
Sutartį dėl valiutos keitimo, Pinigų rinkos ir Išvestinių finansinių
priemonių, taikomos šios standarinės Sutarties sąlygos. Šiuo atveju
Sutartyje dėl valiutos keitimo, Pinigų rinkos ir Išvestinių finansinių
priemonių vartojama „Kliento“ sąvoka atitinka „Kliento“ sąvoką,
vartojamą šiose standartinėse Sutarties sąlygose.
13.1.2. Bankas užtikrina Sandorio sudarymą telefonu (pokalbiu s
telefonu) tik anglų ar rusų kalbomis. Bet koks kitas Banko vykdomas
bendravimas su Klientu vykdomas latvių kalba, nebent Šalys kitaip
susitaria.
13.2. Žemiau nurodytos specialiosios sąlygos taikomos Estijoje
teikiamoms paslaugoms:
13.2.1. „Danske Bank A/S“ Estijos filialo Klientams, kurie su „Danske
Bank A/S“ Estijos filialu pasirašė finansinių priemonių sutartį iki
2018 m. sausio 3 dienos, taikomos šios standartinės Sutarties
sąlygos, kurios pakeičia Kliento finansinių priemonių sutartį dėl
valiutų keitimo paslaugų. Šiuo atveju „Sąskaitos“ sąvoka, vartojama
šioje Sutartyje, reiškia bet kurią sąskaitą, Kliento vardu atidarytą
„Danske Bank A/S“ Estijos filiale.
13.2.2. „Danske Bank A/S“ Estijos filialo Klientams taikomos I priede
išdėstytos specialiosios sąlygos. Tik Estijoje I priedas yra
neatskiriama Valiutos keitimo paslaugų sąlygų dalis.
13.2.3. Bankas užtikrina Sandorio sudarymą telefonu (pokalbius
telefonu) tik anglų kalba. Bet koks kitas Banko bendravimas su Klientu
vykdomas estų arba anglų kalbomis.
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