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Akredityvo atidarymo sutartis 
Bendrosios sąlygos 

1. Sąvokos 

1.1. akredityvas – vienašalis Banko įsipareigojimas sumokėti Gavėjui 
Banko išduotame rašytiniame dokumente nurodytą akredityvo 
sumą, jeigu Gavėjas akredityvo galiojimo laikotarpiu pateiks 
dokumentus, atitinkančius akredityvo sąlygas; 

1.2. akredityvo padengimo sąskaita – Pareiškėjo prašymu Banke 
atidaryta sąskaita, kurioje laikomos Pareiškėjo lėšos, skirtos 
užtikrinti Pareiškėjo prievolių Bankui pagal Sutartį vykdymą; 

1.3. akredityvo suma – didžiausia suma, kurią Bankas įsipareigoja 
sumokėti Gavėjui akredityve nustatytomis sąlygomis; 

1.4. faktinis akredityvo galiojimo terminas  –  laikotarpis nuo 
akredityvo atidarymo dienos iki dienos, kai pasibaigia visi Banko 
įsipareigojimai pagal akredityvą. Jei akredityvas yra apmokamas 
kitame banke pateikus dokumentus arba kitam bankui yra suteikta 
teisė pirkti dokumentus, pateiktus pagal akredityvą, faktinis 
akredityvo galiojimo terminas bus laikotarpis nuo akredityvo 
atidarymo dienos iki datos, gautos prie prašyme nurodyto 
akredityvo termino pridėjus 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. Jei 
akredityvas yra apmokamas atidedant apmokėjimo terminą, 
faktinis akredityvo galiojimo terminas yra laikotarpis nuo akredityvo 
atidarymo dienos iki galimos vėliausios mokėjimo datos; 

1.5. Bendrosios sąlygos – šios Akredityvo atidarymo sutarties 
bendrosios sąlygos; 

1.6. Bankas – AB SEB bankas, juridinio asmens kodas 112021238, 
buveinė: Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius, Lietuva; 

1.7. Gavėjas – prašyme nurodytas asmuo, kurio naudai Bankas atidaro 
akredityvą; 

1.8. kainynas - AB SEB banko paslaugų ir operacijų kainynas, kuris 
skelbiamas Banko interneto puslapyje www.seb.lt 

1.9. Pareiškėjas – prašymą pateikęs asmuo; 

1.10. perduodantis bankas – bankas tarpininkas, kurio paslaugomis 
Bankas naudojasi siųsdamas Gavėjui akredityvą; 

1.11. prašymas – Pareiškėjo prašymas atidaryti ar pakeisti akredityvą, 
kuris yra neatskiriama Sutarties dalis; 

1.12. Akredityvo atidarymo sutartis arba Sutartis – prašymas, šios 
Bendrosios sąlygos, AB SEB banko bendrosios paslaugų teikimo 
taisyklės ir kiti Pareiškėjo ir/ar Banko pasirašyti priedai ar 
pakeitimai, kurie laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.  

2. Akredityvo atidarymas 

2.1. Sutartis laikoma sudaryta, kai Bankas priima Pareiškėjo tinkamai 

užpildytą prašymą. Prašymo priėmimas nereiškia Banko 

įsipareigojimo atidaryti akredityvą. Bankas turi teisę atsisakyti 

atidaryti akredityvą, jeigu neįvykdyta nors viena 2.3 punkto sąlyga 

arba dėl kitų priežasčių, kurių Bankas neprivalo nurodyti;  

2.2. Bankas atidaro ir tvarko akredityvą vadovaudamasis tuo metu 
galiojančiomis Tarptautinių prekybos rūmų Paryžiuje patvirtintomis 
Bendrosiomis akredityvų taisyklėmis, Lietuvos Respublikos 
įstatymais ir kitais teisės aktais, laikydamasis Sutarties sąlygų ir 
kainyno; 

2.3. Bankas gali, tačiau neįsipareigoja, atidaryti akredityvą, jeigu 
kiekvieną kartą iki akredityvo atidarymo yra įvykdytos visos  
išankstinės bet kurio akredityvo atidarymo sąlygos: 

2.3.1. Pareiškėjas yra deponavęs piniginių lėšų sumą, ne mažesnę 
negu akredityvo suma akredityvo padengimo sąskaitoje, ir 
šios piniginės lėšos akredityvo padengimo sąskaitoje yra 
įkeistos Bankui ir/arba Pareiškėjas yra įvykdęs visas 
kreditavimo sutarties sąlygas, jei Bankas pagal tokią 
kreditavimo sutartį yra suteikęs Pareiškėjui kreditą, kuris 
naudojamas akredityvui atidaryti;  

2.3.2. Pareiškėjas yra tinkamai užpildęs prašymą 

2.3.3. Pareiškėjui, Gavėjui ir/ar Gavėjo bankui nėra taikomos 
finansinės sankcijos; 

2.3.4. Pareiškėjas yra sumokėjęs Bankui visus mokesčius, susijusius 
su akredityvo atidarymu; 

2.3.5. Pareiškėjas tinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį 
ar bet kokius kitus įsipareigojimus Bankui ar Banko įmonėms 
pagal kitas sutartis; 

2.4. Akredityvas laikomas atidarytu nuo to momento, kai Bankas 
persiunčia akredityvą perduodančiajam bankui autentišku SWIFT 
pranešimu, siunčia akredityvą kurjerio paštu ar atiduoda Pareiškėjui 
arba Gavėjui pasirašytinai; 

2.5. Bankas turi teisę savo nuožiūra pasirinkti kitą akredityvą 
perduodantį banką, net jei Pareiškėjas prašyme yra nurodęs banką, 
per kurį norėtų perduoti akredityvą; Bankas turi teisę naudotis 
trečiųjų asmenų paslaugomis, kad būtų vykdoma Sutartis; 

2.6. Pareiškėjas sutinka, kad Bankas, papildomai neinformavęs, teiktų 
Pareiškėjo asmens duomenis (vardą ir pavardę, asmens kodą, 
kontaktinius ir kitus duomenis, reikalingus teikiant paslaugą) 
tretiesiems asmenims, įskaitant asmenis, kurie yra registruoti 
užsienio valstybėse, kad būtų vykdoma Sutartis; 

2.7. Pareiškėjas patvirtina, kad prisiima galimą konfidencialios 
informacijos atskleidimo riziką tretiesiems asmenims, kuri gali 
atsirasti su akredityvo atidarymu susijusią informaciją siunčiant 
elektroniniu paštu tuo atveju, jei Pareiškėjas prašyme yra nurodęs, 
kad sutinka gauti tokią informaciją elektroniniu paštu. 

3. Mokėjimas, mokesčiai ir kiti Pareiškėjo 

įsipareigojimai 

3.1. Pareiškėjas įsipareigoja ne vėliau kaip akredityvo apmokėjimo dieną 
sumokėti Bankui pagal akredityvą Banko mokėtiną sumą ir 
kompensuoti visas kitas Banko išlaidas, kurias Bankas patyrė ar gali 
patirti vykdydamas savo prievoles Gavėjui pagal akredityvą, taip pat 
sumokėti Bankui kainyne nustatytus mokesčius. Prie 
kompensuotinų Bankui išlaidų priskiriami kitų  bankų mokesčiai ir 
kitos Banko išlaidos, susijusios su teisiniais procesais, konsultantų, 
advokatų paslaugomis, skolos išieškojimu iš Pareiškėjo, ir visos 
kitos su Banko prievolių pagal akredityvą vykdymu susijusios 
išlaidos; 

3.2. Pareiškėjas įsipareigoja ne vėliau kaip atitinkamos paslaugos 
suteikimo dieną sumokėti visus mokesčius, o taip pat ir kitų bankų 
mokesčius, jei jų nesumoka akredityvo Gavėjas, net jei akredityve 
buvo nustatyta kitaip; 

3.3. Pareiškėjo sutartiniai įsipareigojimai Bankui baigiasi pasibaigus 
faktiniam akredityvo galiojimo terminui ir Pareiškėjui tinkamai 
įvykdžius visus įsipareigojimus Bankui pagal Sutartį. Jeigu 
akredityvo padengimo sąskaitoje lieka nepanaudotas piniginių lėšų 
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likutis, šias lėšas Bankas perveda į Pareiškėjo sąskaitą Banke ne 
vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, nuo Pareiškėjo įsipareigojimų 
pabaigos. 

3.4. Pareiškėjas neatšaukiamai sutinka, kad Bankas visas pagal Sutartį 
Bankui mokėtinas sumas jų mokėjimo dieną be atskiro Pareiškėjo 
nurodymo ir sutikimo ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų 
nustatyta tvarka nusirašytų iš Pareiškėjo prašyme nurodytos 
sąskaitos, esančios Banke. Jei šioje sąskaitoje piniginių lėšų 
nepakanka mokėtinoms sumoms pagal Sutartį nurašyti, Pareiškėjas 
sutinka, kad atitinkamos sumos be atskiro Pareiškėjo nurodymo ir 
sutikimo ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka 
būtų nurašytos iš kitų Pareiškėjo sąskaitų Banke; 

3.5. Praleidęs Sutartyje nustatytus mokesčių ar kitų sumų mokėjimo 
terminus, Pareiškėjas moka 0,1 procento delspinigius nuo pradelstų 
sumų, už kiekvieną uždelstą dieną; 

3.6. jei pateikti pagal akredityvą dokumentai neatitinka akredityvo 
sąlygų, Bankas administruoja šiuos dokumentus tos šalies, kuri 
pateikė dokumentus, nurodymu. Banko sprendimas dėl mokėjimo 
pagal neatitinkančius dokumentus gali būti priimtas tik gavus 
atitinkamą Pareiškėjo sutikimą. Negavęs sutikimo, Bankas gali 
grąžinti dokumentus juos pateikusiai šaliai; 

3.7. Banko prašymu per nurodytą protingą terminą, Pareiškėjas 
įsipareigoja suteikti Bankui visą reikalaujamą informaciją ir/ar 
dokumentus, susijusius su akredityvu ir/ar Sutarties vykdymu ir kt. 

4. Pareiškėjo įsipareigojimų įvykdymo 

užtikrinimas  

4.1. Pareiškėjas, užtikrindamas savo prievolių, atsirandančių pagal 
Sutartį, tinkamą įvykdymą, šia Sutartimi įkeičia Banko naudai 
akredityvo padengimo sąskaitoje esančias lėšas (toliau – užstatas) 
šiame punkte nustatytomis sąlygomis. Šalys aiškiai susitaria, kad: 

4.1.1. jeigu Pareiškėjas yra juridinis asmuo, ši Sutartis yra kartu ir 
finansinio užtikrinimo susitarimas su nuosavybės teisės 
perdavimu, pagal Lietuvos Respublikos finansinio užtikrinimo 
susitarimų įstatymą. Pareiškėjas sudarydamas Sutartį 
perduoda Banko nuosavybėn akredityvo padengimo 
sąskaitoje esančias pinigines lėšas, kurios pagal Lietuvos 
Respublikos finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymą 
laikomos pateiktu finansiniu užstatu, kuriuo užtikrinamas visų 
Pareiškėjo finansinių prievolių, atsirandančių pagal Sutartį 
(pvz., akredityvo sumos, mokesčių, palūkanų, netesybų ir 
nuostolių sumokėjimas) tinkamas įvykdymas Bankui. 
Priverstinio vykdymo įvykiu laikomas bet kokių Pareiškėjo 
finansinių prievolių Bankui pagal Sutartį nevykdymas ar 
netinkamas vykdymas, bankroto ar restruktūrizavimo bylos 
Pareiškėjui iškėlimas. Priverstinio vykdymo įvykio atveju, 
pasibaigia Banko, kaip užstato turėtojo, prievolė grąžinti 
Pareiškėjui finansinį užstatą (lėšas akredityvo padengimo 
sąskaitoje); 

4.1.2. jeigu Pareiškėjas yra fizinis asmuo, ši Sutartis kartu yra ir 
susitarimas dėl paprastojo ir maksimaliojo įkeitimo, kuris 
sudaromas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio 
kodekso IV knygos 209 str. 1 d. nuostatomis ir užtikrina visų 
Pareiškėjo (skolininko) turtinių prievolių, atsirandančių pagal 
Sutartį (akredityvo sumos (maksimalus dydis nurodytas 
prašyme), mokesčių (maksimalūs dydžiai nurodyti kainyne) ir 
palūkanų sumokėjimas) tinkamą įvykdymą Bankui. Prievolių 
įvykdymo terminu laikoma 3.1. punkte nurodyta diena.  
Pareiškėjas (įkaito davėjas), pasirašydamas Sutartį, užstatą 
perduoda Bankui (kreditoriui) kaip įkaito turėtojui, o Sutartis 
taip pat yra užstato perdavimo Bankui aktas. Pareiškėjas, 
pasirašydamas Sutartį, neabejotinai sutinka, kad Bankas 
tvarkytų užstatą tol, kol bus įvykdyti visi Pareiškėjo 

įsipareigojimai pagal Sutartį. Šalys susitaria netesybas ir 
nuostolius užtikrinti maksimaliuoju įkeitimu, kurio 
maksimalusis dydis – xxx EUR. Skolos dydžio fiksavimo data 
nenustatoma. Jeigu Pareiškėjas praleidžia prievolės įvykdymo 
terminą, Bankas turi teisę, nuo prievolės nevykdymo / 
netinkamo vykdymo dienos, panaudoti užstatą pagal Sutartį 
atsiradusio skolinio įsipareigojimo tinkamam įvykdymui; 

4.2. Bankas turi teisę patenkinti savo reikalavimus iš akredityvų 
padengimo sąskaitoje įkeistų lėšų teisės aktų nustatyta tvarka 
pirmiau už kitus Pareiškėjo kreditorius; 

4.3. Pareiškėjas akredityvo galiojimo metu neturi teisės disponuoti 
akredityvų padengimo sąskaitoje esančiomis lėšomis arba 
reikalavimo teisėmis, susijusiomis su akredityvo padengimo 
sąskaitoje esančių lėšų grąžinimu. Pareiškėjas ir jo teisių perėmėjai 
neturi teisės reikalauti, kad Bankas grąžintų Pareiškėjui ar jo teisių 
perėmėjams pagal Sutartį įkeistas lėšas tol, kol Pareiškėjas 
neįvykdys visų įsipareigojimų pagal Sutartį; 

4.4. Pareiškėjas pareiškia, kad akredityvo padengimo sąskaitoje 
esančios lėšos ir Pareiškėjo reikalavimo teisė Bankui grąžinti šias 
lėšas nėra niekam įkeistos, perleistos ar kitaip suvaržytos, jokių 
areštų, ginčų, draudimų disponuoti akredityvo padengimo 
sąskaitoje esančiomis lėšomis nėra. Pareiškėjas įsipareigoja 
atlyginti Bankui visas jo išlaidas ir nuostolius, jeigu paaiškėja, kad 
išdėstyti teiginiai neatitinka tikrovės; 

4.5. Sutartis yra Pareiškėjo išankstinis sutikimas, kuris negali būti 
atšauktas be abiejų šalių raštiško susitarimo, perleisti tvarkyti 
Bankui akredityvų padengimo sąskaitą ir joje esančias lėšas 
(įskaitant sukauptas palūkanas, jei  tokių yra), pagal kurį Bankas turi 
teisę nurašyti lėšas iš akredityvo padengimo sąskaitos ir panaudoti 
jas mokėjimui pagal akredityvą ar kitų Kliento įsipareigojimų 
(įskaitant nesumokėtus mokesčius, palūkanas, netesybas) Bankui 
pagal Sutartį dengimui; 

4.6. Sutartimi Pareiškėjas suteikia Bankui teisę vienašališkai uždaryti 
akredityvo padengimo sąskaitą, suėjus faktiniam akredityvo 
galiojimo terminui ir Pareiškėjui įvykdžius visus įsipareigojimus 
pagal Sutartį. Ši Banko teisė negali būti atšaukta be abiejų šalių 
raštiško susitarimo; 

4.7. Klientas įsipareigoja nelaikyti akredityvo padengimo sąskaitoje lėšų, 

kurios nėra skirtos Kliento įsipareigojimų Bankui pagal Sutartį 

įvykdymui užtikrinti. Bankas nėra ir nebus atsakingas už tokių lėšų 

administravimą ir/ar (ap)saugojimą. 

5. Banko atsakomybė 

5.1. Bankas įsipareigoja atlyginti tiesioginius Pareiškėjo nuostolius, 
kuriuos Pareiškėjas patyrė dėl to, kad Bankas netinkamai vykdė 
akredityvo sąlygas; 

5.2. Bankas neatsako už jam pagal akredityvą pateiktų dokumentų 
formą, turinį, tikslumą, tikrumą, teisinę galią, dokumentuose 
pateiktus teiginius; 

5.3. Bankas neatsako už pasekmes, jei akredityvą perduodantis bankas 
ar kiti bankai netinkamai vykdytų savo įsipareigojimus pagal 
akredityvo sąlygas. Tai nepriklauso nuo to, ar akredityvą 
perduodantį banką pasirinko Bankas ar Pareiškėjas; 

5.4. Bankas neatsako už pasekmes, jei akredityvas, kiti dokumentai būtų 
sugadinti, pamesti juos siunčiant paštu, per kurjerį, perduodant 
kitaip, dėl pašto ar telekomunikacijų ryšių sutrikimų būtų 
neįskaitomi, nusiųsti pavėluotai ar visai neperduoti. Bankas 
neatsako už klaidas, padarytas verčiant dokumentus į kitą kalbą ar 
aiškinant techninius terminus. 


