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KREDITO SĄLYGOS
Kredito limito grąžinimo būdas
Kredito limito suma
Metinė palūkanų norma
Kredito kortelės sąskaita
Sąskaita, su kreditu susijusiems mokėjimas nurašyti
Mėnesio įmokos mokėjimo diena
Bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma
Bendra vartojimo kredito kainos metinė norma
KORTELĖS TURĖTOJAS
Vardas ir pavardė

Asmens kodas

KORTELĖS FUNKCIONALUMAS
Grynųjų pinigų paėmimas bankomate
Atsiskaitymas prekybos ir paslaugų vietose
Rodyti Kredito kortelės sąskaitos likutį

Kredito kortelė

[Taip/Ne]
[Taip/Ne]
[Taip/Ne]

Mėnesio operacijų arba
atsiskaitymo limitas

Atsiskaitymas užsienio šalyse
Atsiskaitymai internetu
Sąskaitos išrašo tikrinimas

[Taip/Ne]
[Taip/Ne]
[Taip/Ne]

BANKAS
1.
2.

3.

Atidaro Kliento vardu Kredito kortelės sąskaitą, suteikia Klientui Kredito limitą ir išduoda Klientui ir/ar Kortelės turėtojui
(Klientui pageidaujant) Kredito kortelę bei PIN kodą.
Skaičiuoja palūkanas už bendrą panaudotą ir negrąžintą Kredito limitą tokia tvarka:
2.1. kai Kredito limito grąžinimo būdas Kintamų įmokų 5 %: nemokamo Kredito limito panaudojimo laikotarpis - iki 45 dienų.
Pasinaudojus Kredito limitu ir visą panaudotą Kredito limitą padengus iki kito mėnesio Mėnesio įmokos mokėjimo dienos
(Kredito limito ar jo dalies ir palūkanų grąžinimo diena), palūkanų mokėti nereikia. Per minėtą laikotarpį nepadengus
viso panaudoto Kredito limito, būtina kas mėnesį iki Mėnesio įmokos mokėjimo dienos padengti bent 5 proc. (min. 7,24
Eur) panaudoto Kredito limito sumos (jeigu panaudota Kredito limito suma mažesnė nei 7,24 EUR, būtina padengti visą
panaudoto Kredito limito sumą). Įmokas perveda Klientas arba jos automatiškai nuskaičiuojamos iš Sąskaitos, su kreditu
susijusiems mokėjimas nurašyti. Apskaičiuotos palūkanos automatiškai nurašomos Mėnesio įmokos mokėjimo dieną iš
Sąskaitos, su kreditu susijusiems mokėjimas nurašyti;
2.2. Kai Kredito limito grąžinimo būdas - Viso kredito: Visą panaudotą Kredito limitą reikia padengti iki kito mėnesio 15
dienos. Panaudotą Kredito limitą Klientas gali įmokėti iki Mėnesio įmokos mokėjimo dienos pats arba jos automatiškai
nuskaičiuojamos iš Sąskaitos, su kreditu susijusiems mokėjimas nurašyti. Palūkanos skaičiuojamos nuo pirmos Kredito
limito panaudojimo dienos. Apskaičiuotos palūkanos automatiškai nurašomos Mėnesio įmokos mokėjimo dieną iš
Sąskaitos, su kreditu susijusiems mokėjimas nurašyti.
Nurašo iš Sąskaitos, su Kredito limitu susijusiems mokėjimams nurašyti, panaudoto Kredito limito sumą (atsižvelgęs į Kredito
limito grąžinimo būdą), palūkanas, delspinigius, be atskiro įspėjimo, jei iki Kredito limito ar jo dalies gražinimo ir palūkanų
mokėjimo dienos Klientas negrąžina panaudoto Kredito limito sumos, palūkanų, delspinigių. Jei Kredito kortelės sąskaitoje
nepakanka lėšų panaudoto Kredito limito sumos, palūkanų, delspinigių mokėjimams nurašyti, nurašo panaudotą Kredito
limito sumą, palūkanų, delspinigius iš bet kurios Kliento sąskaitos Banke. Jei nei vienoje Kliento sąskaitoje Banke neužteks

4.
5.

lėšų panaudoto kredito limito sumai, palūkanoms, delspinigiams nurašyti, trečią skolos atsiradimo dieną blokuos Kredito
kortelės sąskaitą.
Įskaito lėšas į Kredito kortelės sąskaitą ir padengia visą panaudotą Kredito limitą.
Nurašo iš Kredito kortelės sąskaitos Kortelės išdavimo ir kortelės naudojimo mokesčius nurodytus Kainyne.

KLIENTAS
6.

Užtikrina, kad:
6.1. vykdys Sutartį ir naudosis Kortele laikydamasis AB SEB banko bendrųjų paslaugų teikimo taisyklių;
6.2. Kortelės turėtojas (jei tokia išduota) Kortele naudotųsi laikydamasis AB SEB banko bendrųjų paslaugų teikimo taisyklių;
6.3. Kredito kortelės sąskaitoje pakaktų lėšų Kortelės, Priority Pass kortelės (jei tokia išduota) naudojimo ir kitiems
mokesčiams, nurodytiems Kainyne, nurašyti;
6.4. Sąskaitoje, su kreditu susijusiems mokėjimas nurašyti pakaktų lėšų panaudoto Kredito limito dengimui, palūkanoms,
delspinigiams ir kitiems mokesčiams, susijusiems su Kredito limtu ir nurodytiems Kainyne, nurašyti.
7. Moka Bankui šia sutartimi (toliau – Sutartis) nustatytas palūkanas už panaudotą ir nepadengtą Kredito limitą.
8. Naudojasi Kredito limitu Sutartyje nustatyta tvarka.
9. Nutraukus Sutartį grąžina Bankui panaudotą Kredito limito sumą, priskaičiuotas palūkanas bei delspinigius ir kitus su
Sutartimi susijusius mokėjimus.
10. Patvirtina, kad:
10.1. Sutarties pasirašymo dieną neturi jokių finansinių įsipareigojimų pagal garantijos, kredito, paskolos, išperkamosios nuomos,
finansinio lizingo, laidavimo, turto įkeitimo sutartis (hipotekos ar kilnojamojo turto įkeitimo lakštus) ir kitas sutartis su kredito
įstaigomis ir kitomis įmonėmis ar asmenimis, išskyrus tuos įsipareigojimus, kurie žinomi Bankui Sutarties sudarymo dieną
pagal Kliento pateiktame prašyme dėl Sutarties sudarymo nurodytus duomenis;
10.2. visos Sutarties sąlygos su juo buvo aptartos, jam paaiškintos ir į visus klausimus atsakyta prieš pasirašant Sutartį;
10.3. visas Sutarties, AB SEB banko bendrųjų paslaugų teikimo taisyklių (AB SEB banko bendrųjų paslaugų teikimo taisyklių 2
priedas) ir Kainyno sąlygas supranta ir su jomis sutinka;
10.4. gavo jam priklausantį Sutarties egzempliorių, AB SEB banko bendrąsias paslaugų teikimo taisykles, Kainyną ir, kai Sutartis
sudaroma Banko padalinyje, atspausdintas Mokėjimo kortelių išdavimo ir naudojimo taisykles (AB SEB banko bendrųjų
paslaugų teikimo taisyklių 2 priedas);
10.5. susipažino su Standartinės informacijos apie vartojimo kreditą formoje nurodytomis mokėjimų nevykdymo pasekmėmis;
10.6. iki Sutarties sudarymo susipažino su Sutarties sudarymo metu galiojančiomis Kelionių draudimo taisyklėmis ir Kelionių
draudimo sąlygų specialiuoju aprašu, bei gavo jam priklausantį Kelionių draudimo sąlygų specialiojo aprašo egzempliorių.

SUTARTIES, KORTELĖS GALIOJIMO LAIKAS
11. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško ir tinkamo Kliento įsipareigojimų pagal Sutartį Bankui
įvykdymo dienos.
12. Kortelė galioja iki joje nurodytų metų ir nurodyto mėnesio paskutinės dienos.
13. Kiekviena iš šalių turi teisę nutraukti Sutartį AB SEB banko bendrosiose paslaugų teikimo taisyklėse nustatyta tvarka.
14. Bankas turi teisę nutraukti Sutartį AB SEB banko bendrųjų paslaugų teikimo taisyklių ir/ar teisės aktų nustatytais atvejais ir
tvarka.
15. Bankas nutraukia Sutartį, jei nelieka nei vienos galiojančios Kredito kortelės.
16. Bankas turi teisę, bet kuriuo metu paprašyti Klientą padengti visą panaudotą ir negrąžintą Kredito limito sumą.
17. Bankas nutraukęs Sutartį uždaro Kredito kortelės sąskaitą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Bankas neuždarys Kredito
kortelės sąskaitos, jeigu Klientas nepadengs visų įsiskolinimų Bankui, susijusių su naudojimusi Kredito kortele ir/ar Kredito
limitu.
18. Sutarties nutraukimas nesustabdo palūkanų, kitų mokesčių skaičiavimo ir nepanaikina Kliento prievolės grąžinti panaudotą
Kredito limitą, sumokėti palūkanas bei kitus mokesčius bei vykdyti kitas Sutarties sąlygas, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę
ir prigimtį lieka galioti ir nutraukus Sutartį.
19. Klientas gali, nenurodydamas priežasties atsisakyti Sutarties, raštu pranešdamas apie tai Bankui per dvi dienas, skaičiuojant
nuo Sutarties sudarymo dienos. Tokiu atveju visą panaudotą Kredito limitą Klientas privalo grąžinti pranešimo pateikimo
dieną. Sutarties atsisakymo atveju Bankas neskaičiuoja palūkanų, už panaudotą Kredito limitą ir grąžina Klientui Bankui
sumokėtus su Kredito kortelės išdavimu susijusius mokesčius į Kliento nurodytą sąskaitą.
20. Klientas gali, nenurodydamas priežasties atsisakyti Sutarties, raštu pranešdamas apie tai Bankui per keturiolika dienų,
skaičiuojant nuo Sutarties sudarymo dienos. Tokiu atveju Klientas privalo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo
pranešimo apie Sutarties atsisakymą išsiuntimo / pateikimo Bankui dienos grąžinti visą panaudotą Kredito limito sumą ir
palūkanas, susikaupusias nuo dienos, kurią buvo suteiktas Kredito limitas, iki viso panaudoto Kredito limito grąžinimo dienos.
Sutarties atsisakymo atveju Bankas neturi teisės iš Kliento gauti jokios kitos kompensacijos, išskyrus Kliento sumokėtą
Kredito kortelės išdavimo mokestį, kuris yra skirtas Banko patirtoms Kredito kortelės išleidimo išlaidoms padengti.

BENDROS VARTOJIMO KREDITO KAINOS METINĖS NORMOS APSKAIČIAVIMO PAVYZDYS
21. Bendra vartojimo kredito kainos metinė norma apskaičiuojama remiantis šiomis prielaidomis:
21.1.
Sutartis neterminuota, o Kredito limito terminas 12 mėnesių;

21.2.
21.3.

21.4.
21.5.
21.6.

Bankas bei Klientas vykdys savo įsipareigojimus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir terminus;
palūkanų norma ir kiti mokesčiai išliks tokie pat kaip ir Sutarties sudarymo metu ir bus toliau taikomi iki Sutarties
pabaigos (kai į Sutartį įtrauktos sąlygos, pagal kurias leidžiami palūkanų normos ir mokesčių, įskaičiuojamų į
bendrą vartojimo kredito kainos metinę normą, pakeitimai, kurių negalima kiekybiškai įvertinti apskaičiavimo
metu);
jeigu Sutartimi Klientui suteikiama teisė Kredito limito lėšas panaudoti dalimis, laikoma, kad kreditas yra
išmokamas iš karto ir visas;
jei siūlomos skirtingos palūkanų normos ir mokesčiai nustatytam terminui ar sumai, laikoma, kad viso Sutarties
galiojimo laikotarpio palūkanų norma ir mokesčiai yra aukščiausioji palūkanų norma ir didžiausi mokesčiai.
jeigu Sutartyje numatomi skirtingi kredito lėšų išmokėjimo būdai, taikant skirtingus mokesčius ar kredito palūkanų
normas, laikoma, kad bendra vartojimo kredito suma buvo suteikta, taikant didžiausius mokesčius ir vartojimo
kredito palūkanų normą, kurie dažniausiai taikomi kredito lėšų išmokėjimui pagal šios rūšies sutartis. Kiti lėšų
išmokėjimo būdai šios rūšies sutartyje gali lemti aukštesnį metinės palūkanų normos procentinį dydį.

KITOS SĄLYGOS
22. Prašymas išduoti Kredito kortelę, AB SEB banko bendrosios paslaugų teikimo taisyklės ir Kainynas yra sudedamosios Sutarties
dalys.
23. Sutartis keičiama AB SEB banko bendrųjų paslaugų teikimo taisyklių nustatytais atvejais ir tvarka.
24. Bankas turi teisę, bent prieš du mėnesius pateikdamas patvariojoje laikmenoje parengtą rašytinį pranešimą Klientui, pakeisti
Metinę palūkanų normą ir Kredito limito grąžinimo būdą. Klientas nesutikdamas su šiame punkte aptartais pakeitimais turi
teisę 24 punkte nustatyta tvarka atsisakyti Sutarties.
25. Sutartis sudaryta dviem, vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

ŠALIŲ REKVIZITAI

Klientas
Vardas ir pavardė, parašas

_____________________

Bankas
Įgalioto darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė, parašas
_____________________

