GARANTIJŲ TAISYKLĖS
(neatskiriamas prašymo dėl garantijos suteikimo ir / ar pakeitimo priedas, galioja prašymams, pateiktiems
nuo 2022 m. gegužės 17 d.)
1.

Sąvokos

1.1. Bankas – AB SEB bankas, juridinio asmens kodas 112021238, registracijos adresas Konstitucijos pr. 24, LT–08105

Vilnius, Lietuva;
1.2. faktinis garantijos galiojimo terminas – laikotarpis nuo garantijos suteikimo datos iki datos, kai pasibaigia garantijoje

nustatyti Banko įsipareigojimai Gavėjui. Klientui įgaliojus Banką prašyti Gavėjo banko suteikti garantiją pagal Banko
priešpriešinę garantiją, faktiniu garantijos galiojimo terminu yra laikomas laikotarpis nuo garantijos suteikimo datos iki
datos, kai pasibaigia Banko įsipareigojimai garantiją suteikiančiam bankui. Terminuoto laidavimo atveju faktinis laidavimo
galiojimo terminas yra lygus laikotarpiui nuo laidavimo suteikimo datos iki datos, kai baigia galioti Banko įsipareigojimai
(jei Gavėjas per 3 (tris) mėnesius nuo laidavimo termino pabaigos datos nepareiškia Bankui ieškinio);
1.3. garantija – Kliento prašymo pagrindu suteikta banko garantija / garantinis raštas / rezervinis akredityvas ar laidavimas;
1.4. garantijos suteikimo pagrindas – Kliento prašymas suteikti garantiją, šios Taisyklės, Kliento prašymas pakeisti garantijos

suteikimo sąlygas (jei yra) ir kiti šalių sudaryti dokumentai, kurie laikomi neatskiriama prašymo ir pagrindo išleisti
garantiją dalimi;
1.5. garantijos galiojimo terminas – garantijos galiojimo laikotarpis, kurio pabaiga nurodyta Kliento prašyme suteikti

garantiją. Jei Kliento prašyme nurodyta garantijos galiojimo diena yra ne darbo diena, ji bus perkelta į atitinkamai
artimiausią darbo dieną;
1.6. garantijos suma, Gavėjas, Klientas – kaip apibrėžta Kliento prašyme suteikti garantiją;
1.7. garantijos padengimo sąskaita – Kliento prašymu Banke atidaryta sąskaita, kurioje laikomos Kliento deponuotos ir

Banko naudai įkeistos lėšos, skirtos Kliento įsipareigojimų Bankui, pagal garantiją, tinkamam įvykdymui užtikrinti;
1.8. prašymas – Kliento prašymas suteikti garantiją ir / ar prašymas pakeisti garantijos sąlygas;
1.9. reikalavimas – rašytinis Gavėjo reikalavimas, kad Bankas sumokėtų pagal garantiją reikalaujamą sumą, įskaitant prie

reikalavimo pridėtus dokumentus (jei garantijoje nustatyta tokia sąlyga). Reikalavimu taip pat gali būti laikomas rašytinis
Gavėjo reikalavimas pratęsti garantijos galiojimo terminą arba sumokėti pagal garantiją;
1.10.

limito sutartis – tarp Kliento ir Banko pasirašyta kreditavimo sutartis, dėl garantijų limito Klientui suteikimo;

Bendrosios taisyklės – Banko bendrosios taisyklės, kurios kartu su visais priedais, pakeitimais ir papildymais yra
neatskiriama prašymo dalis;

1.11.

Taisyklės arba Garantijų taisyklės (priklausomai nuo konteksto) – šios taisyklės, kurios su visais būsimais
pakeitimais yra laikomos neatskiriama prašymo dalimi.

1.12.

2.

Banko teisės ir įsipareigojimai

2.1. Bankas turi teisę nesuteikti garantijos ar atsisakyti pakeisti garantiją, jei Bankui nepriimtini: Kliento prašomos išleisti

garantijos tekstas, Gavėjas, kitas bankas, nepriimtinas Kliento užstatas, Klientas nevykdo savo įsipareigojimų Bankui,
Banko įmonėms pagal kitas sutartis ir/ar kitiems bankams, paaiškėja esminė neigiama informacija apie Klientą ar dėl bet
kokių kitų priežasčių, kurių Bankas neprivalo nurodyti;
2.2. Garantija suteikiama Kliento prašyme nurodytomis, esminėmis sąlygomis. Jei Klientas prašyme nėra nurodęs garantijos

perdavimo (pateikimo Gavėjui) būdo, Bankas turi teisę perduoti garantiją Banko pasirinktu būdu;
2.3. Bankas, gavęs reikalavimą, pateikia Klientui reikalavimo kopiją, o priėmęs sprendimą patenkinti Gavėjo reikalavimą ar jį

atmesti, nedelsdamas informuoja apie tai Klientą;
2.4. jeigu Bankas gavo reikalavimą, kuris neatitinka garantijoje nustatytų sąlygų, Bankas tokio reikalavimo netenkina, net jei

yra Kliento sutikimas tokį reikalavimą tenkinti;
2.5. Klientas įsipareigoja nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, gavęs Banko pranešimą, kad:

(i)

Gavėjas pateikė Bankui garantiją atitinkantį reikalavimą sumokėti pagal garantiją arba
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(ii)
prašymą pratęsti garantijos galiojimo terminą,
pateikti Bankui prašymą dėl garantijos galiojimo termino pratęsimo arba raštu informuoti Banką, kad garantijos galiojimo
termino nepratęs. Bankas, per nurodytą terminą negavęs Kliento atsakymo arba pasirašyto atitinkamo prašymo pratęsti
garantijos galiojimo terminą, sumoka pagal reikalavimą;
2.6. Bankas, sumokėjęs pagal Gavėjo reikalavimą, įgyja regreso teisę į Klientą.
3.

Kliento teisės ir įsipareigojimai

3.1. Klientas įsipareigoja atlyginti visas Banko išlaidas, kurias Bankas patyrė ar gali patirti vykdydamas savo prievoles Gavėjui

pagal garantiją, taip pat sumokėti Bankui visus mokesčius. Prie atlygintinų Banko išlaidų taip pat priskiriamos Gavėjui
pagal garantiją sumokėtos/mokėtinos sumos, kitų (taip pat ir užsienio) bankų ir kiti mokesčiai, susiję su teisiniais
(teisminiais) procesais, konsultantų, advokatų paslaugomis ir/ar skolos išieškojimu iš Kliento;
3.2. Bankui gavus garantiją atitinkantį reikalavimą ir raštu informavus apie tai Klientą, Klientas įsipareigoja nedelsdamas, bet

ne vėliau kaip kitą darbo dieną sumokėti Bankui Gavėjo reikalaujamą sumą reikiama valiuta, ją sukaupdamas savo
sąskaitoje Banke. Šią sumą Bankas nurašo ir perveda Garantijos gavėjui, limito sutartyje nustatyta tvarka. Jei Klientas
laiku nesukaupia reikalaujamos sumos, Bankas turi teisę panaudoti Kliento garantijos padengimo sąskaitoje esančias
lėšas sumokėdamas pagal Gavėjo pateiktą reikalavimą;
3.3. jeigu Bankas negali panaudoti Kliento garantijos padengimo sąskaitoje esančių lėšų, jis turi teisę raštu pareikalauti, kad

Klientas kitą darbo dieną nuo tokio rašto išsiuntimo dienos sumokėtų Bankui sumą, kurios iš Banko reikalauja Gavėjas.
Klientui laiku nesumokėjus reikalaujamos sumos ir Bankui sumokėjus pagal Gavėjo reikalavimą savo sąskaita, Kliento
prievolė sumokėti Banko reikalaujamas sumas išlieka tol, kol bus visiškai įvykdyta, ir Klientas įsipareigoja mokėti Bankui
limito sutartyje numatytus delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo visos laiku nesumokėtos sumos;
3.4. Banko prašymu Klientas įsipareigoja per Banko raštu pateiktame prašyme nurodytą protingą terminą suteikti Bankui visą

prašomą informaciją ir / ar dokumentus, susijusius su garantija užtikrinta prievole, garantijos gavėju ar Klientu, įskaitant ir
Kliento finansinių dokumentų (ketvirčio, pusmečio finansinės ataskaitos, metų finansinės ataskaitos) pateikimą ar kt.;
3.5. Klientas patvirtina, kad supranta ir prisiima riziką ir visas galimas teisines ir finansines pasekmes, kurių gali atsirasti

Kliento prašymu suteikus garantiją, kuriai taikoma užsienio valstybės teisė arba ginčų teismingumas užsienio valstybės
teismuose ar kitose ginčų nagrinėjimo institucijose. Klientas įsipareigoja nereikšti Bankui jokių pretenzijų, dėl garantijos
vykdymo pagal atitinkamą taikytiną kitos valstybės teisę. Klientas įsipareigoja ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt)
kalendorinių dienų, gavęs Banko reikalavimą, atlyginti Bankui visas bylinėjimosi ir/ar visas kitas išlaidas, kurių gali atsirasti
dėl ginčų nagrinėjimo užsienio valstybės teismuose ar kitose ginčų nagrinėjimo institucijose. Tokiu atveju, Bankas turi teisę
reikalauti, o Klientas įsipareigoja ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po Banko reikalavimo gavimo datos, pervesti
Bankui numatomų išlaidų padengimui skirtą užstatą (iki 50 proc. numatomų išlaidų sumos, įvertintos Banko);
3.6. Klientas turi teisę laiku gauti iš Banko informaciją, susijusią su išleista garantija (jos galiojimu, reikalavimo mokėti gavimu

ir pan.);
3.7. jei Klientas prašyme nurodė, kad garantiją atsiims Banke, jis turi teisę iki garantijos atsiėmimo datos, bet ne vėliau kaip per

5 (penkias) kalendorines dienas nuo prašymo pasirašymo datos kreiptis į Banką dėl prašymo anuliavimo. Tokiu atveju
Klientas privalo sumokėti Banko kainyne nustatytą garantijos prašymo anuliavimo mokestį.
4.

Mokesčiai už Banko teikiamas paslaugas

4.1. Klientas įsipareigoja garantijos suteikimo dieną sumokėti Bankui kainyne nustatytą mokestį už garantijos suteikimą;
4.2. Klientas privalo sumokėti kitus kainyne / limito sutartyje / Indėlio reikalavimo teisių įkeitimo sutartyje nustatytus

mokesčius, susijusius su garantijos suteikimu, sąlygų keitimu ir / ar kitomis susijusiomis Banko paslaugomis. Šiuos
mokesčius Klientas turi sumokėti nedelsdamas, Bankui suteikus atitinkamą paslaugą, o Banko pareikalavimu – iš anksto,
iki atitinkamos paslaugos suteikimo datos, jei kainyne ar minėtose sutartyse nenustatyta kitaip;
4.3. Klientui praleidus nustatytus mokesčių ir palūkanų Bankui mokėjimo terminus, Bankas turi teisę reikalauti mokėti

delspinigius, apskaičiuojamus nuo laiku nesumokėtų sumų už kiekvieną uždelstą dieną.
5.

Kliento įsipareigojimų vykdymas ir įvykdymo užtikrinimas

5.1. Klientas suteikia Bankui teisę, garantijos išleidimo/pakeitimo momentu, nurašyti pinigų sumą, lygią garantijos bei mokėtinų

mokesčių sumai, iš jo sąskaitos Banke ir sumą, lygią garantijos sumai pervesti į Kliento vardu atidarytą garantijos
padengimo sąskaitą Banke (kaip įsipareigojimų pagal garantiją užtikrinimo priemonę). Jei Kliento sąskaitoje Banke pinigų
nepakanka, Klientas įsipareigoja tuojau pat, bet ne vėliau kaip iki garantijos suteikimo/pakeitimo momento, įmokėti į savo
sąskaitą pinigų sumą, lygią garantijos sumai;
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5.2. Klientas, užtikrindamas savo prievolių, atsirandančių pagal garantiją, tinkamą įvykdymą, įkeičia Banko naudai garantijos

padengimo sąskaitoje esančias lėšas (toliau – užstatas) šiame punkte nustatytomis sąlygomis. Šalys aiškiai susitaria, kad
atskiras susitarimas ir/ar sutartis nebus sudaroma ir šios Taisyklės yra kartu ir finansinio užtikrinimo susitarimas su
nuosavybės teisės perdavimu, sudaromas pagal Lietuvos Respublikos finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymą. Klientas,
pateikdamas prašymą Bankui kartu perduoda garantijos padengimo sąskaitoje esančias pinigines lėšas Banko
nuosavybėn, kurios pagal LR finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymą laikomos pateiktu finansiniu užstatu, kuriuo
užtikrinamas Kliento įsipareigojimų (mokesčių mokėjimas, palūkanų ir netesybų bei kitų mokėtinų sumų pagal garantiją
sumokėjimas, Banko patirtų išlaidų, nuostolių atlyginimas ir kt.) tinkamas įvykdymas Bankui. Priverstinio vykdymo įvykiu
laikomas bet kokių Kliento finansinių įsipareigojimų Bankui nevykdymas ar netinkamas vykdymas, taip pat garantijos
sąlygas atitinkančio reikalavimo mokėti pagal garantiją gavimas, bankroto ar restruktūrizavimo bylos Klientui iškėlimas
ar kitų Kliento finansinių prievolių nevykdymas Bankui. Priverstinio vykdymo įvykio atveju pasibaigia Banko, kaip užstato
turėtojo, prievolė grąžinti Klientui finansinį užstatą (lėšas garantijos padengimo sąskaitoje);
5.3. Klientas garantijos galiojimo laikotarpiu neturi teisės kokiu nors būdu disponuoti garantijos padengimo sąskaitoje

esančiomis lėšomis arba reikalavimo teisėmis, susijusiomis su garantijos padengimo sąskaitoje esančių lėšų grąžinimu.
Klientas ir jo teisių perėmėjai neturi teisės reikalauti, kad Bankas grąžintų Klientui ar jo teisių perėmėjams Bankui įkeistų
lėšų tol, kol nesuėjęs faktinis garantijos galiojimo terminas ir kol Klientas nėra įvykdęs visų įsipareigojimų Bankui;
5.4. Klientas pareiškia, kad garantijos padengimo sąskaitoje esančios lėšos ir Kliento reikalavimo teisė Bankui grąžinti šias

lėšas nėra įkeistos, perleistos kitiems tretiesiems asmenims ar kitaip suvaržytos, nėra jokių areštų, ginčų, draudimų
disponuoti garantijos padengimo sąskaitoje esančiomis lėšomis. Klientas įsipareigoja atlyginti Bankui visas jo išlaidas ir
nuostolius, jeigu paaiškėja, kad šiame punkte išdėstyti teiginiai neatitinka tikrovės;
5.5. Klientas duoda ir išankstinį sutikimą, kuris negali būti atšauktas be abiejų šalių raštiško susitarimo atidaryti ir perleisti
tvarkyti Bankui garantijos padengimo sąskaitą ir joje esančias lėšas (įskaitant sukauptas palūkanas, jei tokių yra), pagal
kurį Bankas turi teisę:
5.5.1. nurašyti lėšas iš garantijos padengimo sąskaitos ir panaudoti jas Klientų skolų (įskaitant nesumokėtus mokesčius,

palūkanas, netesybas) Bankui pagal garantiją dengti;
5.5.2. nurašyti lėšas iš garantijos padengimo sąskaitos ir panaudoti jas mokėdamas pagal gautą reikalavimą;
5.5.3. Bankui sumokėjus pagal Gavėjo reikalavimą iš nuosavų lėšų, regreso tvarka Bankui perėjusį reikalavimą Klientui

patenkinti iš lėšų, esančių garantijos padengimo sąskaitoje;
5.6. suėjus faktiniam garantijos galiojimo terminui ir Klientui įvykdžius visus įsipareigojimus Bankui, Bankas, įsitikinęs, kad

reikalavimas mokėti pagal garantiją negautas ir visi jo įsipareigojimai pagal garantiją pasibaigė, per 2 (dvi) darbo dienas
grąžina garantijos padengimo sąskaitoje deponuotas lėšas ar likusią jų dalį į Kliento sąskaitą Banke;
5.7. Klientas suteikia Bankui teisę vienašališkai uždaryti garantijų padengimo sąskaitą, suėjus faktiniam garantijos galiojimo

terminui ir/ar Klientui įvykdžius visus įsipareigojimus Bankui. Ši Banko teisė negali būti atšaukta be abiejų šalių raštiško
susitarimo;
5.8. Klientas įsipareigoja nelaikyti garantijos padengimo sąskaitoje lėšų, kurios nėra skirtos Kliento įsipareigojimų Bankui pagal
garantiją įvykdymui užtikrinti. Bankas nėra ir nebus atsakingas už tokių lėšų administravimą ir/ar (ap)saugojimą.
6.

Kliento pareiškimai ir patvirtinimai

6.1. Klientas pareiškia ir patvirtina, kad:
6.1.1. tarp Kliento ir Gavėjo nėra jokių nesutarimų ar ginčų dėl sandorio, pagal kurį suteikiama garantija, sudarymo ir / ar

vykdymo, nėra aplinkybių, dėl kurių galėtų būti nevykdomi ar netinkamai vykdomi Kliento įsipareigojimai Gavėjui
pagal sandorį ar kitą prievolę;
6.1.2. Bankui pateikta informacija ir dokumentai yra teisingi ir tikri;
6.1.3. Klientas nedalyvauja jokiuose teisiniuose procesuose, kurie turi ar gali daryti esminę įtaką Kliento finansinei būklei;
6.1.4. nei prašymas išleisti garantiją, nei garantijos sąlygų vykdymas neprieštarauja ir nepažeidžia jokio teismo, valstybinės

ar vietinės valdžios institucijos priimto ir jam taikytino sprendimo, įsakymo, potvarkio ar kitokio privalomo nurodymo,
jokios sutarties, susitarimo ar kitokio įpareigojančio dokumento, kurio viena iš šalių jis yra, ar jokio galiojančio įstatymo
nuostatų;
6.1.5. jis yra gavęs visus valdymo organų, visuotinio akcininkų susirinkimo, valdybos, kreditorių ir kitokius nutarimus,
sprendimus, sutikimus ir leidimus, reikalingus įsipareigojimams prisiimti ir/ar vykdyti pagal garantiją, nustatytus
teisės aktuose, Kliento įstatuose, sutartyse ar kitokiuose susitarimuose, kurių šalis jis yra, o Kliento atstovui Banke
suteikti visi reikalingi įgaliojimai;
6.1.6. nei viename iš šių patvirtinimų nėra jokių neaptartų aplinkybių ar faktų, kurių nutylėjimas darytų kurį nors iš šių
pareiškimų ir užtikrinimų iš esmės neteisingą ar klaidinantį;

3

6.1.7. sutinka, kad valstybės įstaigos ir institucijos teiktų Bankui informaciją, apie Kliento prašymu minėtoms įstaigoms

garantija užtikrintų nurodytų prievolių vykdymą;
6.2. jeigu Klientas, sužino aplinkybes, prieštaraujančias Kliento pareiškimams ir patvirtinimams, privalo nedelsdamas raštu

informuoti apie tai Banką;
6.3. Klientas, teikdamas prašymą išleisti garantiją Bankui ir jame sutikęs, kad komunikacija bus vykdoma el. paštu (prašyme

nurodytu adresu ir/ar adresais) patvirtina, kad prisiima galimą konfidencialios ir/ar bet kokios informacijos atskleidimo,
paviešinimo riziką tretiesiems asmenims, kuri gali atsirasti su garantijos suteikimu susijusią informaciją ir/ar dokumentus
siunčiant elektroniniu paštu.
7.

Šalių atsakomybė

7.1. Klientas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patyrė Bankas dėl Kliento neįvykdytų ar netinkamai įvykdytų

įsipareigojimų pagal garantiją, taip pat dėl to, kad Kliento pareiškimai ir užtikrinimai neatitinka tikrovės;
7.2. Bankas neatsako už jam pateiktų dokumentų formą, turinį, tikslumą, tikrumą, teisinę galią, dokumentuose pateiktus
teiginius, pasirašiusių asmenų parašų tikrumą ir pan.;
7.3. Bankas neatsako už pasekmes, jei garantija ir/ar kiti dokumentai būtų sugadinti ar pamesti juos siunčiant paštu, per kurjerį
ar kitaip perduodant, dėl pašto ar telekomunikacijų ryšių sutrikimų būtų neįskaitomi, nusiųsti pavėluotai ar visai
neperduoti. Bankas taip pat neatsako už klaidas, padarytas verčiant dokumentus į kitą kalbą ar aiškinant techninius
terminus;
7.4. Bankas neatsako už pasekmes, jei, sumokėjus pagal reikalavimą, paaiškėja, kad reikalavimą pasirašę asmenys nebuvo
įgalioti to daryti. Bankas taip pat netikrina reikalavimą pasirašiusių asmenų parašų / antspaudų autentiškumo, jei
garantijoje nenustatyta kitaip.
8.

Baigiamosios nuostatos

8.1. Klientas ir/ar Garantas neturi teisės be raštiško Banko sutikimo perleisti tretiesiems asmenims savo teisių ar pareigų,
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

atsirandančių pagal garantiją;
Šalių santykiams ir ginčų sprendimui taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai;
tuo atveju, jei Taisyklių sąlygos prieštarauja prašymo sąlygoms, taikomos prašyme nustatytos sąlygos;
Kliento įsipareigojimai Bankui pagal garantiją galioja iki visiško tokių įsipareigojimų įvykdymo dienos;
Šios Taisyklės pakeičia Garantijos suteikimo sutarties (Sutarties) Bendrąsias sąlygas.
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