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VERTYBINIŲ POPIERIŲ SĄSKAITOS TVARKYMO SUTARTIS  

SPECIALIOJI DALIS 

 

 

BANKAS 

Juridinio asmens pavadinimas 

AB SEB BANKAS 

Adresas 

Gedimino pr. 12, 01103 Vilnius, Lietuvos Respublika 

Juridinio asmens kodas 

1120 21238 

Telefonas 

+370 5 268 2800 (privatiems klientams) 

+370 5 268 2822 (verslo klientams) 

 

KLIENTAS 

Vardas ir pavardė/ Juridinio asmens pavadinimas 

VARDAS PAVARDĖ 

Asmens/ Juridinio asmens kodas 

00000000000 

Mokesčių mokėjimo šalis 

LTU 

Klientui suteikta kategorija 

󠆌 Profesionalusis  󠆌󠆌 Neprofesionalusis  󠆌󠆌 Tinkama sandorio šalis 

 

VERTYBINIŲ POPIERIŲ SĄSKAITA 

Vertybinių popierių sąskaitos tipas 

Vertybinių popierių sąskaita banko viduje 

Vertybinių popierių sąskaitos potipis 

Asmeninė vertybinių popierių sąskaita 

Vertybinių popierių sąskaitos numeris 

VPLT000000 

Banko sąskaitos numeris 

LT000000000000000000 EUR 

 

Aš, Klientas (-ė), pasirašydamas (-a) Sutartį, patvirtinu, kad: 

1) esu tinkamai informuotas (-a) ir sutinku, kad Bankas, esant poreikiui, mano Pavedimus pagal Banko pavedimų vykdymo 

politiką vykdytų už Prekybos vietų ribų; 

2)  su Sutartimi (Specialiąją dalimi ir Bendrosiomis sąlygomis) susipažinau ir įsipareigoju jos laikytis. Taip pat patvirtinu, kad 

susipažinau ir įsipareigoju laikytis Banko patvirtintų bendrųjų taisyklių, pavedimų vykdymo politikos, finansinių priemonių 

rizikos aprašymo, informacijos apie kliento kategoriją, interesų konfliktų vengimo politikos, asmens duomenų tvarkymo 

politikos ir VP prekybos ir operacijų įkainių; 

3) pageidauju 2 p. paminėtus Dokumentus ir Banko teikiamą informaciją, kuri nėra skirta asmeniškai man (pvz., pagrindinės 

informacijos dokumentus, išankstinę (ex-ante) informaciją apie visas išlaidas ir kitus susijusius mokesčius ir kt.) gauti 

Banko interneto svetainėje bei turiu prieigą prie interneto. Pageidauju Banko asmeniškai man teikiamą informaciją gauti 

Interneto banke. Jei norėčiau konkrečią informaciją gauti ne Banko interneto svetainėje arba ne Interneto banke, o 

popierine forma, sutinku, kad ją gausiu atvykęs į bet kurį Banko klientų aptarnavimo padalinį; 

4) sutinku, kad Interneto banke sudaryta Sutartis įsigaliotų nuo Sutarties sudarymo momento; 

5) esu tinkamai informuotas (-a) ir sutinku, kad esu laikomas (-a) neprofesionaliu (-ia) klientu (-e), nebent atitikčiau teisės 

aktuose įtvirtintus kriterijus, kad būčiau pripažintas (-a) ar laikomas (-a) profesionaliu (-ia) klientu (-e) ar tinkama sandorio 

šalimi; 

6) esu:* 󠆌󠆌 VEDĘS (IŠTEKĖJUSI),  󠆌󠆌 NEVEDĘS (NETEKĖJUSI). 
*Patvirtinimas skirtas fiziniams asmenims 

 

KLIENTAS 
 

 

 

(Parašas, vardas ir pavardė) 

BANKAS 
Banko klientų aptarnavimo padalinys 

dd mm yyyy hh:mm 

 

(Parašas, vardas ir pavardė) 

  

https://www.seb.lt/sites/default/files/web/pdf/pavedimu_vykdymo_politika.pdf
https://www.seb.lt/sites/default/files/web/pdf/pavedimu_vykdymo_politika.pdf
https://www.seb.lt/svarbi-informacija-ir-dokumentai/bendrosios-paslaugu-teikimo-taisykles
https://www.seb.lt/sites/default/files/web/pdf/pavedimu_vykdymo_politika.pdf
https://www.seb.lt/sites/default/files/web/pdf/finansiniu_priemoniu_rizikos_aprasymas.pdf
https://www.seb.lt/sites/default/files/web/pdf/finansiniu_priemoniu_rizikos_aprasymas.pdf
https://www.seb.lt/sites/default/files/web/pdf/Informacija_apie_profesionalaus_kliento_kategorija.pdf
https://www.seb.lt/sites/default/files/web/pdf/Interesu_konfliktu_vengimo_politika.pdf
https://www.seb.lt/sites/default/files/web/pdf/Privatumo_politika2018.pdf
https://www.seb.lt/sites/default/files/web/pdf/Privatumo_politika2018.pdf
https://www.seb.lt/sites/default/files/web/pdf/VP_operaciju_ikainiai.pdf
https://www.seb.lt/KID
https://www.seb.lt/KID
https://www.seb.lt/privatiems-klientams/taupymas-ir-investavimas/taupymas-ir-investavimas
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VERTYBINIŲ POPIERIŲ SĄSKAITOS TVARKYMO SUTARTIS  

BENDROSIOS SĄLYGOS 

 

I. Sutartyje vartojamos sąvokos 

1.1. Atsiskaitymo suma – Pavedime dėl Fondo vienetų 
nurodyta Fondo vienetų pirkimo suma ir Fondo vienetų įsigijimui 

taikomas mokestis pasirinkto Fondo valiuta. 

1.2. Bankas – AB SEB bankas, elektroninio pašto adresas: 

info@seb.lt, interneto svetainė: www.seb.lt; duomenys apie 
Banką kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre; 

Bankas verčiasi finansinių paslaugų teikimu, kaip tai numatyta 

LR Finansų įstaigų įstatyme, įskaitant Investicinių paslaugų 

teikimą, kaip tai numatyta LR Finansinių priemonių rinkų 
įstatyme (toliau – FPRĮ), jam yra išduota banko licencija Nr. 2, 

kurią 1990 m. lapkričio 29 d. išdavė Lietuvos bankas; Banko 

veiklos priežiūrą vykdo Lietuvos bankas (adresas Gedimino pr. 

6, LT-01103 Vilnius, tel.: +370 5 2680029, el. paštas: 
info@lb.lt, interneto svetainė: www.lb.lt). 

1.3. Dokumentai – Banko patvirtintos bendrosios taisyklės 

(toliau – Taisyklės), pavedimų vykdymo politika, interesų 

konfliktų vengimo politika, finansinių priemonių rizikos 
aprašymas, informacija apie kliento kategoriją, asmens 

duomenų tvarkymo politika, VP prekybos ir operacijų įkainiai. 

1.4. Fondas – kolektyvinio investavimo subjektas, investicinis 

fondas, dėl kurio teikiamas Pavedimas: 
1.4.1. „SEB Investment Management AB“ valdomas investicinis 

fondas (toliau – SEB fondas); 

1.4.2. kitas investicinis fondas. 

1.5. Investicinė paslauga – pagal šią Sutartį teikiama su VP 
susijusi ši paslauga: 1) pavedimų priėmimas ir perdavimas; 2) 

pavedimų vykdymas klientų sąskaita; Klientui sudarius 

atitinkamus papildomus susitarimus su Banku, Investicine 

paslauga pagal šią Sutartį taip pat gali būti laikoma ši paslauga: 
3) finansinių priemonių portfelio valdymas; 4) investavimo 

rekomendacijų teikimas. 

1.6. Kategorija – Banko Klientui suteiktas požymis: 

neprofesionalusis ar profesionalusis klientas ar tinkama 
sandorio šalis, – atsižvelgus ir įvertinus Kliento žinias, įgūdžius ir 

patirtį investavimo srityje bei kitus FPRĮ nustatytus kriterijus.  

1.7. Klientas – Sutartyje nurodytas juridinis ar fizinis asmuo, 

kurio vardu yra sudaryta ši Sutartis ir atidaryta VP sąskaita. 
1.8. LB – Lietuvos bankas. 

1.9. Nasdaq CSD SE – Baltijos šalių centrinis VP 

depozitoriumas. 

1.10. Neprofesionalusis klientas – klientas, kuris 
nepriskiriamas nei prie profesionaliųjų klientų, nei prie tinkamų 

sandorio šalių. 

1.11. Operacija – VP pirkimas, pardavimas, keitimas, SEB fondų 

vienetų periodinis pirkimas, taip pat kitos VP operacijos, 
susijusios su Banko teikiamomis paslaugomis. 

1.12. Pavedimas – Sutartyje nurodytu būdu ir forma Kliento 

pateiktas nurodymas Bankui įvykdyti VP Operacijas Sutartyje 

nustatyta tvarka. Pavedimas yra laikomas šios Sutarties dalimi. 
1.13. Prekybos vieta – reguliuojama rinka, daugiašalė 

prekybos sistema arba organizuotos prekybos sistema. 

1.14. Profesionalusis klientas – klientas, kuris atitinka 

profesionaliesiems klientams nustatytus kriterijus, nurodytus 
FPRĮ. 

1.15. Sutartis – ši VP sąskaitos tvarkymo sutartis, kurią sudaro 

Specialioji dalis ir Bendrosios sąlygos. Dokumentai yra 

neatskiriama Sutarties dalis. 
1.16. Taupymo lakštai – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

taupymo lakštai. 

1.17. Taupymo lakštų išleidimo ir apyvartos organizavimo 

taisyklės – Taupymo lakštų išleidimo ir apyvartos 
organizavimo tvarką nustatančios Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės taupymo lakštų išleidimo ir apyvartos 

organizavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos 
finansų ministro 2012 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1K-417. 

1.18. Tinkama sandorio šalis – kaip tai apibrėžta FPRĮ. 

1.19. TL emitentas – Taupymo lakštų emitentas Lietuvos 

Respublikos finansų ministerija. 
1.20. VP – nuosavybės ir ne nuosavybės vertybiniai popieriai, 

kuriais yra prekiaujama Prekybos vietoje ar kurie yra ar gali būti 

saugomi VP sąskaitoje, taip pat Fondų vienetai bei kiti 

perleidžiamieji VP, kaip jie apibrėžti FPRĮ. 
1.21. VP sąskaita – Sutartyje nurodyta Kliento vardu atidaryta 

VP sąskaita, esanti Banke. 

1.22. Kitos sąvokos, vartojamos šioje Sutartyje iš didžiosios 

raidės, turi tokią reikšmę kaip apibrėžta Taisyklėse ar kituose 
Dokumentuose. 

 

II. Sutarties objektas 

2.1. Sutartis reglamentuoja Banko ir Kliento santykius, 
atsirandančius Bankui Kliento vardu atidarant ar uždarant VP 

sąskaitą, Klientui pateikiant Pavedimus Bankui ir Bankui Kliento 

Pavedimu atliekant VP Operacijas, Bankui saugant Kliento VP, 

taip pat Bankui teikiant informaciją apie VP, įskaitant informaciją 
apie VP iš Prekybos vietų operatorių. Pagal Kliento Pavedimus 

Bankas sandorius sudaro Kliento vardu ir sąskaita. 

2.2. Šia Sutartimi Bankas įsipareigoja atidaryti Klientui VP 

sąskaitą, teikti tarpininkavimo paslaugas, Klientui savo vardu ir 
sąskaita siekiant įsigyti VP, taip pat teikti Klientui VP saugojimo 

paslaugas, kaip numatyta šioje Sutartyje.  

2.3. Jeigu tarp Kliento ir Banko yra pasirašyta depozitoriumo 

paslaugų sutartis, esant prieštaravimams ar neatitikimams tarp 
depozitoriumo paslaugų sutarties bei Sutarties nuostatų, 

taikomos depozitoriumo sutarties nuostatos. 

2.4. Šalių santykius taip pat reglamentuoja LR Vertybinių 

popierių įstatymas, FPRĮ, LB nutarimai ir kiti teisės aktai, taip pat 
Operacijų vykdymą reglamentuojantys Banko vidaus aktai. 

2.5. Kai Bankas teikia Klientui tarpininkavimo paslaugas, Šalių 

santykius taip pat reglamentuoja Prekybos vietos, kurioje 

vykdomas Pavedimas, patvirtinti vidaus aktai ir aukcionų 
nuostatai, bei valstybių, kurioje vykdomas Pavedimas, teisės 

aktai. 

 

III. Pavedimų pateikimas ir priėmimas 
3.1. Klientas, norėdamas įvykdyti VP Operacijas, įsipareigoja 

Pavedimus Bankui pateikti pats tiesiogiai (asmeniškai) arba per 

tinkamai įgaliotą atstovą ir Pavedime nurodyti visą būtiną 

informaciją, kad Bankas galėtų tinkamai įvykdyti Kliento valią. 
3.2. Klientas supranta, kad kai Klientas savarankiškai savo 

iniciatyva priima sprendimą dėl investavimo į konkrečius VP, 

Bankas negali įvertinti, ar Kliento poreikiai, požymiai ir tikslai yra 

suderinami su VP nustatytos tikslinės klientų grupės poreikiais, 
požymiais ir tikslais, todėl Kliento interesai gali būti mažiau 

apsaugoti. 

3.3. Kliento Pavedimai Bankui gali būti pateikiami raštu, 

elektroniniu paštu, telefonu, Interneto banke ar kitu Bankui 
priimtinu elektroniniu kanalu. 

3.4. Klientas turi teisę pateikti Bankui: 

3.4.1. Pavedimą pirkti VP; 

3.4.2. Pavedimą dėl SEB fondų vienetų periodinio pirkimo; 
3.4.3. Pavedimą parduoti VP; 

3.4.4. prašymą pervesti VP; 

3.4.5. prašymą atšaukti Pavedimą (Pavedimas anuliuoti 

Pavedimą). 

mailto:info@lb.lt
http://www.lb.lt/
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3.5. Bankas turi teisę atsisakyti priimti Pavedimą ar prašymą, 

jei: 

3.5.1. Pavedimas ar prašymas neatitinka Banko nustatytos 
formos; 

3.5.2. Pavedime ar prašyme nėra pakankamai informacijos, kad 

Bankas galėtų tinkamai įvykdyti Kliento valią; 

3.5.3. Pavedimas ar prašymas pateiktas Sutartyje nesutartu 
būdu ar nesilaikant kitų Sutartyje nustatytų sąlygų; 

3.5.4. Pavedimas ar prašymas pateiktas ne Banko ir / ar 

Prekybos vietos darbo laiku; 

3.5.5. Bankui kyla abejonių dėl Kliento pateikto Pavedimo ar 
prašymo atitikimo taikomų teisės aktų ar Prekybos vietų 

patvirtintų vidaus aktų reikalavimams, įskaitant reikalavimus 

dėl draudimo piktnaudžiauti VP rinka (pvz., Pavedime nurodytai 

VP kainai ženkliai skiriantis nuo realios rinkos kainos); Bankas 
turi teisę atsisakyti priimti Pavedimą pats ar per Banko šių 

reikalavimų laikymosi užtikrinimui įdiegtas automatines 

priemones; 

3.5.6. Bankui kyla abejonių dėl asmens, pateikusio Pavedimą 
telefonu, Interneto banke, elektroniniu paštu ar kitu elektroniniu 

kanalu, tapatybės. 

3.6. Bankas turi teisę pareikalauti, kad Klientas raštu patvirtintų 

telefonu, Interneto banke, elektroniniu paštu ar kitu elektroniniu 
kanalu pateiktą Pavedimą, ir nevykdyti Pavedimo tol, kol bus 

gautas tinkamas Kliento patvirtinimas. 

3.7. Pavedime turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Jei 

terminas nėra nurodytas, Pavedimas galioja vieną prekybos 
dieną. Pavedimas, neįvykdytas iki jo galiojimo termino pabaigos, 

netenka galios. 

3.8. Laikoma, kad Bankas priėmė Kliento Pavedimą, jei jį priėmė 

Banko įgaliotas asmuo arba kai Kliento Interneto banke 
Pavedimas nurodomas kaip priimtas. 

3.9. Klientas, prieš pateikdamas Bankui Pavedimą parduoti VP, 

įsipareigoja užtikrinti, kad VP sąskaitoje būtų pakankamas VP 

vienetų skaičius arba kartu su Pavedimu parduoti VP pateikia 
Bankui prašymą pervesti VP, kartu įsipareigodamas 

nedisponuoti VP sąskaitoje Pavedime nurodytu VP vienetų 

skaičiumi iki Pavedimo įvykdymo ar jo atšaukimo momento. 

3.10. Klientas, prieš pateikdamas Bankui Pavedimą pirkti VP, 
įsipareigoja užtikrinti, kad Pavedime nurodytoje Kliento banko 

sąskaitoje būtų pakankama piniginių lėšų suma ir / ar pervesti 

reikiamą piniginių lėšų sumą į Pavedime nurodytą Kliento banko 

sąskaitą, kartu įsipareigodamas nedisponuoti Pavedime 
nurodytoje Kliento banko sąskaitoje Pavedime nurodyta 

piniginių lėšų suma iki Pavedimo įvykdymo ar jo atšaukimo 

momento. 

 
IV. Kliento įsipareigojimų užtikrinimo priemonės 

4.1. Klientui pateikus Pavedimą pirkti VP, Pavedime nurodytoje 

Kliento banko sąskaitoje ar iš Kliento už VP pardavimą gautinų 

lėšų rezervuojama atsiskaitymui pagal Pavedimą reikalinga 
piniginių lėšų suma, o Pavedimo parduoti VP atveju, VP 

sąskaitoje rezervuojamas atitinkamas parduodamų VP kiekis 

(toliau – užstatas) ir šis užstatas laikomas įkeistas Bankui 

Pavedime nurodytomis sąlygomis užtikrinant tinkamą Kliento 
prievolės įvykdymą: 

4.1.1. Kliento (juridinio asmens) Pavedimas yra laikomas kartu 

ir šalių rašytiniu finansinio užtikrinimo susitarimu be nuosavybės 

teisės perdavimo kaip tai yra numatyta LR Finansinio 
užtikrinimo susitarimų įstatyme (toliau – FUSĮ), kai šio įstatymo 

prasme užstatą sudarantis turtas yra laikomas finansiniu 

užstatu, o prievolė laikoma finansiniu įsipareigojimu; 

4.1.2. Kliento (fizinio asmens) Pavedimas yra laikomas kartu ir 
šalių rašytiniu susitarimu dėl paprastojo ir maksimaliojo įkeitimo 

be nuosavybės teisės perdavimo vadovaujantis LR Civilinio 

kodekso (toliau – CK) 4.209 str. nuostatomis, ir užtikrina 

tinkamą Kliento (skolininko ir įkaito davėjo) prievolės pagal 

Pavedimą įvykdymą, kai užstatas kaip įkeitimo objektas, yra 

perduodamas Bankui (kreditoriui). Netesybų bei nuostolių, 
patirtų dėl prievolės nevykdymo ar netinkamo vykdymo, 

atlyginimas Bankui yra užtikrinamas maksimaliuoju įkeitimu, 

kurio suma lygi prievolės dydžiui. 

4.2. Užstato dydis atitinka prievolės dydį. Prievolės dydis lygus 
parduodamų ar perkamų VP kiekiui, padauginus iš Pavedimo 

įvykdymo patvirtinime nurodytos VP vieneto kainos ir pridėjus 

su Pavedimo vykdymu susijusius mokesčius.. Prievolės 

įvykdymo terminu laikoma Pavedimo įvykdymo patvirtinime 
nurodyta atsiskaitymo diena. 

4.3. Finansinio užtikrinimo susitarimas arba susitarimas dėl 

įkeitimo laikomas sudarytu pateikus Pavedimą. Šalys sutinka ir 

išreiškia savo valią, kad Kliento pateiktas Pavedimas (įskaitant 
pateikimą Interneto banke) yra laikomas rašytine šalių sutartimi 

dėl finansinio užtikrinimo susitarimo arba susitarimu dėl įkeitimo 

ir užstato perdavimo Bankui kaip užstato turėtojui. 

4.4. Bankas, laikydamasis konkrečiam atvejui taikomų FUSĮ ar 
CK reikalavimų, turi teisę vienašališkai realizuoti užstatą esant 

bet kuriam iš toliau nurodytų įvykių (kurie taip pat laikomi 

finansinio įsipareigojimo priverstinio vykdymo įvykiais): 

4.4.1. Kliento prievolės Bankui pagal Pavedimą nevykdymas ar 
netinkamas vykdymas, pradedama bankroto ar 

restruktūrizavimo procedūra Klientui, priimtas sprendimas jį 

likviduoti; 

4.4.2. kiti įstatymų nustatyti atvejai. 
4.5. Bankas, realizuodamas ar nukreipdamas išieškojimą į 

užstatu esančius VP, turi teisę parduoti, perimti arba jų verte 

padengti užtikrintą prievolę, o realizuodamas ar nukreipdamas 

išieškojimą į pinigines lėšas, nurašyti lėšas nuo sąskaitos ir 
įskaityti ar kitaip padengti Kliento prievolę. Jeigu užstatu 

esantys VP realizuojami juos perimant nuosavybėn ir (ar) jų 

verte padengiant Kliento prievolę, tai tokiu būdu realizuojamų 

VP vertė laikoma kaina, už kurią įvykdytas Pavedimas parduoti 
VP. 

4.6. Klientas, pasirašydamas Sutartį, duoda daugkartinį savo 

sutikimą ir paveda Bankui disponuoti Kliento lėšomis, 

esančiomis Sutartyje ar Pavedime nurodytoje Kliento banko 
sąskaitoje, ir Kliento gautinomis lėšomis už VP pardavimą, kai 

lėšos reikalingos norint įvykdyti Pavedimą pirkti VP ar Pavedimą 

dėl SEB fondų vienetų periodinio pirkimo arba atsiskaityti už 

Banko šios Sutarties pagrindu suteiktas paslaugas. Tuo atveju, 
jei Kliento sąskaitoje esančių ar už VP pardavimą gautinų lėšų 

mokėtina valiuta nėra ar jų nepakanka, Bankas be atskiro 

Kliento nurodymo pakeičia bet kurią kitą sąskaitose esančią 

valiutą (jei yra kelios valiutos, pirmiausia keičiami eurai, po to 
JAV doleriai ir kita valiuta pagal abėcėlę į mokėtiną valiutą pagal 

tos dienos Banko konkrečiu metu nustatytą negrynųjų pinigų 

(valiutų) pirkimo / pardavimo kursą). 

 
V. Informacijos teikimo būdai 

5.1. Visą su Pavedimais, Operacijomis ir VP sąskaita susijusią 

asmeniškai Klientui skirtą informaciją ir dokumentus Bankas 

teikia Klientui Interneto banke arba Klientui atvykus į Banko 
klientų aptarnavimo padalinį, nebent Sutartyje nurodyta kitaip. 

Šiame punkte nustatyta tvarka Bankas teikia, įskaitant, bet 

neapsiribojant, Pavedimo priėmimo patvirtinimą, Pavedimo 

įvykdymo patvirtinimą, pranešimą apie aplinkybes, trukdančias 
vykdyti Pavedimą, VP sąskaitos išrašą, ketvirtinę ataskaitą apie 

saugomus Kliento VP, metinę pažymą apie saugomus Kliento 

VP ir pinigines lėšas, metinę ataskaitą apie patirtas išlaidas ir 

kitus susijusius mokėjimus. 
5.2. Informaciją ir dokumentus, kurie nėra skirti asmeniškai 

Klientui, Bankas teikia Klientui Banko interneto svetainėje, 

Interneto banke arba Klientui atvykus į Banko klientų 
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aptarnavimo padalinį, nebent Sutartyje nurodyta kitaip. Bankas 

šiame punkte nustatyta tvarka teikia, įskaitant, bet 

neapsiribojant, Dokumentus. 
 

VI. Pavedimo sąlygų keitimas ir atšaukimas 

6.1. Klientas turi teisę keisti pateikto Pavedimo sąlygas, 

atšaukdamas ankstesnį Pavedimą ir pateikdamas naują 
Pavedimą Sutartyje nustatyta tvarka. 

6.2. Klientas turi teisę atšaukti Pavedimą, kurio galiojimo 

terminas nepasibaigęs ir kurio Bankas nepradėjo vykdyti ar 

įvykdė tik iš dalies, pranešęs apie tai Bankui. Jeigu Klientas 
atšaukia Pavedimą, kurio sąlygas Bankas yra įvykdęs iš dalies, 

laikomos atšauktos tik tos Pavedimo sąlygos, kurios dar 

neįvykdytos. 

6.3. Pavedimas laikomas atšauktu, jei Bankas gauna Sutarties ir 
teisės aktų reikalavimus atitinkantį pranešimą apie Pavedimo, 

kurio galiojimo terminas nepasibaigęs ir kurio Bankas nepradėjo 

vykdyti ar įvykdė tik iš dalies, atšaukimą. 

 
VII. Pavedimų vykdymas 

7.1. Bankas Pavedimus vykdo geriausiomis Klientui sąlygomis ir 

laikydamasis Pavedime nurodytų sąlygų. Jei Pavedime nėra 

nurodyta konkrečių sąlygų, taikomos šioje Sutartyje ir pavedimų 
vykdymo politikoje nustatytos sąlygos. Klientas supranta ir 

pasirašydamas šią Sutartį patvirtina, kad Pavedime Kliento 

pateiktas konkretus nurodymas gali sukliudyti Bankui imtis 

veiksmų, kuriuos jis, siekdamas geriausio rezultato Klientui, yra 
nustatęs ir taiko pavedimų vykdymo politikoje. 

7.2. Bankas Pavedimus Prekybos vietoje ar už Prekybos vietų 

ribų vykdo kaip tai numatyta pavedimų vykdymo politikoje. 

7.3. Bankas turi teisę nesilaikyti Pavedime nurodytų sąlygų, jei, 
atsiradus nuo Banko nepriklausančioms aplinkybėms, tai būtina 

Kliento interesams, o Bankas iš anksto negalėjo atsiklausti 

Kliento arba Klientas per protingą terminą neatsakė į Banko 

paklausimą. Šiuo atveju Bankas nedelsdamas informuoja 
Klientą, kad Pavedimas įvykdytas kitokiomis, nei Pavedime 

nustatyta, sąlygomis. 

7.4. Pavedimas pradedamas vykdyti nedelsiant, nebent  

Pavedime nurodyta kitaip arba pagal pavedimų vykdymo 
politiką Pavedimo vykdymas nedelsiant galėtų būti 

nenaudingas Klientui. Atskirais atvejais Banko atskiru sutikimu, 

kai Klientas turi teisę reikiamą VP skaičių pateikti Bankui po 

Pavedimo parduoti VP pateikimo ar kai Klientas turi teisę 
reikiamą piniginių lėšų sumą į Kliento banko sąskaitą pervesti po 

Pavedimo pirkti VP pateikimo, Pavedimas pradedamas vykdyti, 

kai Klientas VP sąskaitoje sukaupia atitinkamą VP skaičių ar 

banko sąskaitoje sukaupia pakankamai piniginių lėšų, ar yra 
pakankamas nepanaudotas sąskaitos kredito perviršio limitas, 

jei su Klientu nebuvo susitarta kitaip. 

7.5. Jei dėl tam tikrų kliūčių Bankas negali pradėti vykdyti visų 

Pavedimo sąlygų ar kai kurių iš jų, ar Pavedimo visos ar kai kurios 
sąlygos negali būti įvykdytos per protingą terminą dėl Prekybos 

vietos, kurioje atliekamas Pavedimas, ar už jos ribų 

susiklosčiusių aplinkybių, Bankas nedelsdamas informuoja 

Klientą apie aplinkybes, trukdančias vykdyti Pavedimą. 
7.6. Bankas, įvykdęs Pavedimą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną 

pateikia Klientui patvirtinimą apie Pavedimo įvykdymą. Jei 

Bankas patvirtinimą, kad Kliento Pavedimas yra įvykdytas, 

gauna iš trečiojo asmens, Bankas informuoja apie tai Klientą ne 
vėliau kaip kitą darbo dieną po patvirtinimo iš trečiojo asmens 

gavimo. 

 

VIII. Taupymo lakštų prekybos bendrosios sąlygos  
8.1. Šiame skyriuje nustatytos Taupymo lakštų įsigijimo ir 

išpirkimo bendrosios sąlygos ir Banko ir Kliento teisės ir 

pareigos, susijusios su Taupymo lakštais. Kitos Sutarties 

nuostatos taikomos Pavedimams dėl Taupymo lakštų tiek, 

kiek šiame skyriuje nenurodyta priešingai. 

8.2. Bankas, platindamas Taupymo lakštus, veikia pagal TL 
emitento ir Banko sudarytą sutartį dėl Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės taupymo lakštų platinimo ir apyvartos 

tvarkymo paslaugų. 

8.3. Klientas, kuris atitinka Taupymo lakštų išleidimo ir 
apyvartos organizavimo taisyklėse nustatytus kriterijus 

(fizinis asmuo arba tam tikros teisinės formos juridinis asmuo 

(individuali įmonė, ūkinė bendrija, kooperatinė bendrovė, 

žemės ūkio bendrovė, viešoji įstaiga, asociacija 
(susivienijimas, konfederacija, sąjunga, draugija), profesinė 

sąjunga, labdaros ir paramos fondas, visuomeninė 

organizacija, religinė bendruomenė, sodininkų bendrija, 

daugiabučio namo savininkų bendrija, politinė partija ar 
šeimynos), gali įsigyti Taupymo lakštų, pateikdamas Bankui 

Pavedimą pirkti Taupymo lakštus. 

8.4. Kliento Bankui pateiktas Pavedimas pirkti Taupymo 

lakštus kartu su Sutartimi laikomas Taupymo lakštų įsigijimo 
sutartimi. Taupymo lakštų įsigijimo sutartis laikoma sudaryta 

nuo to momento, kai Bankas patvirtina, jog Pavedimas 

priimtas. 

8.5. Klientas, prieš pateikdamas Pavedimą pirkti Taupymo 
lakštus, privalo susipažinti su: 

8.5.1.Taupymo lakštų išleidimo ir apyvartos organizavimo 

taisyklėmis ir su visais rizikos veiksniais, kurie susiję su TL 

emitentu ir Taupymo lakštais, ir kurie yra aprašyti Taupymo 
lakštų išleidimo ir apyvartos organizavimo taisyklėse. Su 

visa informacija apie Taupymo lakštus ir jų platinimo tvarką 

Klientas gali susipažinti interneto svetainėje www.vtl.lt; 

8.5.2. pagrindinėmis įsigyjamų Taupymo lakštų emisijos 
sąlygomis, kurios yra nurodytos sprendime dėl Taupymo 

lakštų išleidimo (Taupymo lakštų emisijos platinimo 

laikotarpis, kainos, pirmalaikio išpirkimo datos ir kainos, 

palūkanos ir t.t.). Visi sprendimai dėl Banko platinamų 
Taupymo lakštų emisijų sąlygų yra patalpinti Banko 

interneto svetainėje www.seb.lt/taupymas-ir-

investavimas/taupymas-ir-investavimas/lietuvos-

respublikos-vyriausybes-taupymo-lakstai. Sprendimas dėl 
Kliento įsigyjamos Taupymo lakštų emisijos sąlygų 

pridedamas kaip priedas prie Pavedimo, kai jis pateikiamas 

raštu Banko padalinyje, arba pateikiama nuoroda į Banko 

interneto svetainės vietą, kur jis yra patalpintas, kai 
Pavedimas pateikiamas interneto banke. 

8.6. Klientas privalo laikytis Taupymo lakštų išleidimo ir 

apyvartos organizavimo taisyklėse ir kituose Taupymo 

lakštų apyvartą reglamentuojančiuose teisės aktuose 
nustatytų reikalavimų. 

8.7. Bankas privalo vykdyti Taupymo lakštų įsigijimo, 

išpirkimo ir apmokėjimo operacijas Taupymo lakštų išleidimo 

ir apyvartos organizavimo taisyklėse nustatyta tvarka. 
8.8. Bankas įvykdys Kliento pavedimą įsigyti Taupymo 

lakštų per 1 darbo dieną ta kaina, kuri galioja tą darbo dieną, 

kai buvo pateiktas pavedimas. Jei Klientas pateikė 

pavedimą ne darbo dieną arba darbo dieną po 15 val., 
Bankas įvykdys pavedimą kitą artimiausią darbo dieną ta 

kaina, kuri galioja tą dieną. 

8.9. Nuosavybės teisė į Taupymo lakštus Klientui pereina, 

kai Bankas padaro kredito įrašą Pavedime nurodytoje 
Kliento vertybinių popierių sąskaitoje. 

8.10. Klientas turi teisę šioje Sutartyje ir Taupymo lakštų 

išleidimo ir apyvartos organizavimo taisyklėse nustatyta 

tvarka ir terminais gauti palūkanas už turimus Taupymo 
lakštus ir išpirkimo arba priešlaikinio išpirkimo dieną – 

Taupymo lakštų nominalią vertę ir/arba palūkanas. 
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8.11. Klientas turi teisę Taupymo lakštų išleidimo ir 

apyvartos organizavimo taisyklėse nustatyta tvarka pateikti 

Bankui prašymą dėl Taupymo lakštų pirmalaikio išpirkimo 
praėjus konkrečios Taupymo lakštų emisijos sąlygose 

nustatytam, bet ne mažesniam nei 60 kalendorinių dienų nuo 

paskutinės Taupymo lakštų platinimo dienos ir ne vėliau kaip 

prieš 25 darbo dienas iki pageidaujamos Taupymo lakštų 
emisijos sąlygose numatytos pirmalaikio išpirkimo dienos. 

Kliento prašymas išpirkti Taupymo lakštus bus įvykdytas 

artimiausią pirmalaikio Taupymo lakštų išpirkimo dieną po 

prašymo pateikimo tą dieną galiojančia pirmalaikio išpirkimo 
kaina. Jei prašymo pateikimo metu iki artimiausios 

pirmalaikio Taupymo lakštų išpirkimo dienos liko mažiau nei 

25 darbo dienos, jis bus įvykdytas kitą artimiausią 

pirmalaikio išpirkimo dieną tą dieną galiojančia pirmalaikio 
išpirkimo kaina. 

8.12. Klientas turimus Taupymo lakštus turi teisę perleisti 

kitam asmeniui, kuris atitinka Taupymo lakštų išleidimo ir 

apyvartos organizavimo taisyklėse nustatytus kriterijus 
investuotojui. Norėdamas perleisti Taupymo lakštus, 

Klientas turi kartu su Taupymo lakštų įgijėju kreiptis į Banką 

ir pateikti Taupymo lakštų perleidimą patvirtinančius 

dokumentus. Kitos Taupymo lakštų perleidimo sąlygos yra 
nustatytos Taupymo lakštų išleidimo ir apyvartos 

organizavimo taisyklėse. 

8.13. Bankas įsipareigoja netaikyti Klientui su Taupymo 

lakštų apyvartos organizavimu ir jų saugojimu susijusių 
mokesčių ar kitų papildomų su Taupymo lakštais susijusių 

paslaugų įkainių (pvz., Taupymo lakštų saugojimo, lėšų už 

išperkamus Taupymo lakštus įskaitymo į Kliento banko 

sąskaitą, grynųjų pinigų išmokėjimo, jei lėšas už išpirktus 
Taupymo lakštus Klientas atsiima Banko padaliniuose ne 

vėliau nei per 60 kalendorinių dienų nuo Taupymo lakštų 

išpirkimo dienos, įkainių ir pan.), išskyrus, kai Klientas turi 

susimokėti už pinigų, gautų už išpirktus Taupymo lakštus, 
išgryninimą bankomatuose ir jei lėšas už išpirktus Taupymo 

lakštus atsiima Banko padaliniuose vėliau nei po 60 

kalendorinių dienų nuo Taupymo lakštų išpirkimo dienos, taip 

pat mokesčius už piniginių lėšų, gautų už išpirktus Taupymo 
lakštus, pervedimą į kitas banko sąskaitas, už Taupymo 

lakštų pervedimą pas kitą Taupymo lakštų platintoją ar 

platintojo tarpininką, taip pat už Taupymo lakštų perleidimo 

kitam investuotojui sandorio registravimą, ir pan. 
8.14. Bankas atsako už Taupymo lakštų apskaitą, įrašų 

padarymą Kliento VP sąskaitoje, taip pat už lėšų pervedimą 

laiku išperkant Taupymo lakštus ar pervedant Taupymo 

lakštų atkarpos išmokas (palūkanas) į Pavedime nurodytą 
Kliento sąskaitą. 

8.15. Bankas neatsako už Taupymo lakštų emisijos platinimo 

nutraukimą tuo atveju, jei gauna nurodymą iš TL emitento 

nutraukti šios emisijos platinimą. 
8.16. Jei dėl Banko kaltės Taupymo lakštai nėra laiku 

išperkami (išperkant Taupymo lakštus anksčiau laiko arba 

pasibaigus jų trukmei) ir (arba) nesumokamos atkarpos 

išmokos (palūkanos), Bankas privalo mokėti Klientui 
delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną, apskaičiuojamus 

nuo laiku nesumokėtos sumos pagal tos emisijos sąlygose 

nustatytą Taupymo lakštų metinę palūkanų normą, mokamą 

už visą Taupymo lakštų emisijos trukmę, pridėjus prie jos 2 
proc. ir visa tai dalijant iš 360. Ši nuostata nustato 

specialiąsias taisykles dėl delspinigių apskaičiavimo tiems 

atvejams, kai Bankas pažeidžia pareigas, susijusias su 

Taupymo lakštais, ir yra taikoma kartu su kitomis šioje 
Sutartyje išdėstytomis nuostatomis dėl šalių atsakomybės. 

 

 

IX. Obligacijų prekybos bendrosios sąlygos  

9.1. Šiame skyriuje nustatytos sąlygos taikomos Šalių 

santykiams, kai Klientas pateikia Bankui Pavedimą dėl 
obligacijų. Kitos Sutarties nuostatos taikomos Pavedimams 

dėl obligacijų tiek, kiek šiame skyriuje nenurodyta priešingai. 

9.2. Obligacijų prekybos diena – Banko darbo diena nuo 8 

val. iki 16.30 val., o prieš poilsio ar šventinę dieną – nuo 8 
val. iki 15.30 val. 

9.3. Kai Bankas viešai Banko interneto svetainėje skelbia 

obligacijų pirkimo/pardavimo kainų kotiruotes: 

9.3.1. Bankas vykdo Pavedimus dėl tokių obligacijų pagal tą 
Obligacijų prekybos dieną Banko paskelbtą obligacijų kainą, 

jei rinkoje yra įprastos sąlygos ir nėra susiklosčiusių 

nepalankių obligacijų emitentui aplinkybių. Jei tą pačią 

Obligacijų prekybos dieną paskelbta obligacijų kaina yra 
keičiama vieną ar kelis kartus, tai neįvykdyti Pavedimai 

vykdomi pagal naujausią paskelbtą obligacijų kainą; 

9.3.2. Jeigu Klientas pateikia Pavedimą iki tos Obligacijų 

prekybos dienos obligacijų kainos paskelbimo, Klientas 
prisiima riziką, kad tą pačią Obligacijų prekybos dieną 

Pavedimo vykdymo metu paskelbta kaina gali būti kitokia nei 

Pavedimo pateikimo metu; 

9.3.3. Jei Banko siūlomas parduoti obligacijų kiekis 
Obligacijų prekybos dieną buvo mažesnis negu kiekis, kurį 

Klientas nurodė Pavedime pirkti, Pavedimas gali būti 

neįvykdytas (atmestas); 

9.3.4. Jei Pavedimo suma yra didesnė negu Banko interneto 
svetainėje skelbiama didžiausia suma, kuriai galioja 

kotiruotė, ar jos ekvivalentas Pavedimo valiuta, Pavedimas 

parduoti obligacijas gali būti įvykdytas mažesne kaina nei 

Banko paskelbta obligacijų pirkimo kaina, Pavedimas pirkti 
obligacijas gali būti įvykdytas didesne kaina nei Banko 

paskelbta obligacijų pardavimo kaina arba Pavedimas gali 

būti neįvykdytas (atmestas). 

9.4. Kai pagal obligacijų emisijos dokumentus yra nustatytas 
minimalus kiekis, kurį galima pervesti per vertybinių popierių 

saugotojo (depozitoriumo) sistemą (toliau - Minimalus 

kiekis), Bankas gali nepriimti Pavedimo, o priimto Pavedimo 

nevykdyti, jei Pavedime nurodytas obligacijų kiekis yra 
mažesnis nei Minimalus kiekis. Taip pat gali būti, kad Klientas 

negalės pervesti obligacijų saugoti pas kitą finansų 

tarpininką, jei Kliento norimas pervesti obligacijų kiekis bus 

mažesnis nei Minimalus kiekis. 
 

X. Fondo vienetų prekybos bendrosios sąlygos 

10.1. Šis skyrius reguliuoja Banko ir Kliento santykius, 

atsirandančius Klientui pateikiant Pavedimus pirkti, periodiškai 
pirkti, parduoti ar keisti Fondo vienetus. Kitos Sutarties 

nuostatos taikomos Pavedimams dėl Fondo vienetų tiek, kiek 

šiame skyriuje nenurodyta kitaip. Jei dėl konkretaus Fondo 

vienetų Bankas su Klientu sudaro atskirą rašytinę sutartį, šios 
Sutarties nuostatos Pavedimams dėl tokio Fondo vienetų 

taikomos tiek, kiek sudarytoje atskiroje sutartyje nenurodyta 

kitaip. 

10.2. Kliento Pavedimai dėl Fondo vienetų Bankui gali būti 
pateikiami raštu Banko klientų aptarnavimo padalinyje arba 

Interneto banke. Kliento Pavedimai dėl tam tikrų Fondų vienetų 

pateikiami kitu Bankui priimtinu kanalu, apie tai informavus 

Klientą. Pavedimai vykdomi Banko ir Fondo valdytojo darbo 
dienomis. Pagal Kliento Pavedimus Bankas sandorius sudaro 

Kliento vardu ir sąskaita. 

10.3. Klientui pateikus Pavedimą dėl Fondo vienetų pirkimo 

Bankas vykdo Pavedimą Sutartyje šalių sutartomis sąlygomis 
pirkti Fondo vienetų už Pavedime nurodytą pirkimo sumą, o 

Klientas įsipareigoja Sutartyje numatytais terminais ir tvarka 

apmokėti įsigyjamus Fondo vienetus ir taikomus mokesčius į 
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Pavedime Kliento nurodytą banko sąskaitą įmokėdamas 

Atsiskaitymo sumą. 

10.4. Kliento įsigyjamų Fondo vienetų skaičius apskaičiuojamas 
Pavedime nurodytą pirkimo sumą padalijus iš nustatytos Fondo 

vienetų pirkimo kainos: 

10.4.1. įsigyjant SEB fondų vienetus – jei Pavedimas 

pateikiamas iki 12.00 val. Lietuvos laiku, pirkimo suma 
konvertuojama į Fondo vienetus Pavedimo pateikimo dienos 

Fondo vienetų pirkimo sąlygomis; jei Pavedimas pateikiamas po 

12.00 val. Lietuvos laiku, taikomos kitos darbo dienos pirkimo 

sąlygos; 
10.4.2. įsigyjant SEB fondų vienetus pagal pateiktą Pavedimą 

dėl SEB fondo vienetų periodinio pirkimo – jeigu Atsiskaitymo 

suma Kliento banko sąskaitoje įskaitoma iki Pavedime 

nurodytos SEB fondo vienetų periodinio pirkimo dienos 20:00 
Lietuvos laiku, pirkimo suma konvertuojama į SEB fondo 

vienetus kitos darbo dienos pirkimo sąlygomis; 

10.4.3. įsigyjant kitų Fondų vienetus – jeigu Pavedimas 

pateikiamas iki 14.00 val. Lietuvos laiku, pirkimo suma 
konvertuojama į Fondo vienetus Pavedimo pateikimo dienos 

Fondo vienetų pirkimo sąlygomis; jeigu Pavedimas pateikiamas 

po 14.00 val. Lietuvos laiku, taikomos kitos darbo dienos 

pirkimo sąlygos. Tam tikrų Fondų atveju gali būti taikomi 
ankstesni Pavedimų pateikimo terminai. 

10.5. Norėdamas periodiškai pirkti SEB fondo vienetus ir jei 

tokią galimybę užtikrina Bankas, Klientas Bankui pateikia 

Pavedimą dėl SEB fondo vienetų periodinio pirkimo Pavedime 
numatytais terminais. Klientas įsipareigoja iki Pavedime 

nurodytos SEB fondo vienetų periodinio pirkimo dienos 20 val. 

įmokėti periodinio pirkimo įvykdymui reikalingą Atsiskaitymo 

sumą į Pavedime Kliento nurodytą banko sąskaitą. Jeigu 
periodinio pirkimo Atsiskaitymo suma Kliento banko sąskaitoje 

įskaityta vėliau negu periodinio pirkimo dienos 20:00 val. 

Lietuvos laiku arba Kliento banko sąskaitos likutis mažesnis 

negu Atsiskaitymo suma, Bankas turi teisę nevykdyti 
konkretaus periodinio SEB fondo vienetų pirkimo, tačiau 

Pavedimas dėl SEB fondo vienetų periodinio pirkimo lieka 

galioti. Jei Kliento banko sąskaitoje yra lėšų kita nei pasirinkto 

SEB fondo valiuta, Bankas be atskiro Kliento nurodymo valiutos 
nekonvertuoja. 

10.6. Bankas turi teisę vienašališkai keisti šiame skyriuje 

numatytas konvertavimo valandas, prieš tai raštu informavęs 

Klientą. Šalys susitaria, kad Bankas šią informaciją Klientui teikia 
Banko interneto svetainėje ir/ar Interneto banke. 

10.7. SEB fondo vienetų periodinio pirkimo atveju Klientas 

patvirtina, kad supranta, jog po Pavedimo dėl SEB fondo vienetų 

periodinio pirkimo pateikimo SEB fondo valdytojas gali keisti 
SEB fondo investavimo strategiją, daryti kitus esminius SEB 

fondo dokumentų pakeitimus. Apie visus ir bet kokius esminius 

SEB fondo dokumentų pakeitimus Bankas informuoja Klientą 

teisės aktų nustatyta tvarka. Klientas supranta ir prisiima riziką, 
kad jeigu SEB fondo dokumentų keitimo metu Klientas neturės 

SEB fondo vienetų (pvz., bus pardavęs iki tol įsigytus SEB fondo 

vienetus), teisės aktų nustatyta tvarka jis gali negauti 

pranešimo apie SEB fondo esminius dokumentų pakeitimus. 
10.8. Jei Klientas pasirenka, kad SEB fondo vienetų periodinis 

pirkimas vyktų kas mėnesį, kas ketvirtį, kas pusę metų ar kas 

metus, ir Kliento nurodytos periodinio pirkimo kalendorinės 

dienos kitais mokėjimo laikotarpiais kalendorinis mėnesis neturi, 
periodinis pirkimas įvyks paskutinę kalendorinę mėnesio dieną. 

10.9. Bankui įvykdžius Kliento pateiktą Pavedimą dėl Fondo 

vienetų pardavimo, pinigai už parduotus Fondo vienetus į 

Kliento banko sąskaitą pervedami Fondo prospekte nurodytais 
terminais ir tvarka. 

10.10. Pavedimas keisti Fondo vienetus gali būti teikiamas tik tų 

Fondų atžvilgiu, kurių dokumentuose yra nustatyta, kad jų 

vienetai gali būti keičiami, ir tokią galimybę užtikrina Bankas. 
10.11. Kliento parduodamų ar keičiamų Fondo vienetų kainai 

nustatyti taikomos analogiškos sąlygos ir konvertavimo 

valandos kaip šiame skyriuje numatyta Fondo vienetų pirkimo 

atveju. 
10.12. Klientas įsipareigoja laikytis SEB fondo prospekte ar 

kituose dokumentuose nustatytų SEB fondo vienetų perleidimo 

apribojimų. SEB fondo vienetus draudžiama perleisti Jungtinių 

Amerikos Valstijų jurisdikcijai priklausantiems asmenims, o kai 
kurių SEB fondų atveju nustatyti apribojimai gali būti taikomi ir 

kitoms jurisdikcijoms priklausantiems asmenims. SEB fondo 

valdytojas turi teisę bet kuriuo metu išpirkti SEB fondo vienetus 

iš šioms jurisdikcijoms priklausančių asmenų, vadovaujantis 
taikomais teisės aktais. 

10.13. Klientas turi teisę bet kada atšaukti Pavedimą dėl SEB 

fondo vienetų periodinio pirkimo Interneto banke arba pateikęs 

rašytinį prašymą Banko klientų aptarnavimo padalinyje. 
10.14. Pavedimas dėl SEB fondo vienetų periodinio pirkimo 

nustoja galioti: 

10.14.1. SEB fondo valdytojui priėmus sprendimą SEB fondą 

likviduoti, reorganizuoti (kai keičiasi Fondo ISIN kodas) ar 
uždaryti kitokiu būdu; 

10.14.2. Klientui į Kliento banko sąskaitą Sutartyje numatytais 

terminais nepervedus periodinio pirkimo Atsiskaitymo sumos ir 

periodiniams pirkimams neįvykus tris kartus iš eilės. 
 

XI. Kitos Banko teisės ir įsipareigojimai 

11.1. Bankas įsipareigoja: 

11.1.1. įvykdęs Operacijas, padaryti atitinkamus įrašus VP 
sąskaitoje; 

11.1.2. vykdyti kitas VP sąskaitos tvarkymo Operacijas, 

įskaitant įrašus apie VP esminius įvykius; 

11.1.3. įvykdęs Pavedimą parduoti VP ir gavęs lėšas už 
parduotus VP, pervesti pinigines lėšas į Pavedime nurodytą 

Kliento banko sąskaitą ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo 

piniginių lėšų įskaitymo į Banko banko sąskaitą dienos. Tuo 

atveju, jei pardavus VP gautos piniginės lėšos yra pervedamos 
tiesiogiai Klientui ne per Banko banko sąskaitą, Bankas 

neatsako už piniginių lėšų pervedimą į Kliento banko sąskaitą 

laiku. Jei Klientas yra pateikęs Pavedimą pirkti VP, šios už VP 

pardavimą Kliento gautinos lėšos gali būti panaudojamos 
atsiskaitymui už Pavedimą pirkti VP; 

11.1.4. užtikrinti, kad Klientas galės susipažinti su Banko 

finansine atskaitomybe; 

11.1.5. Kliento prašymu pateikti visą informaciją apie Kliento 
pateikto Pavedimo būklę; 

11.1.6. pervesti dividendus, palūkanas ir kitas įmokas, taip pat 

lėšas, gautas suėjus VP išpirkimo terminui ir VP emitentui 

išpirkus VP į Sutartyje nurodytą Kliento banko sąskaitą ne vėliau 
kaip per 3 darbo dienas nuo šių lėšų įskaitymo į Banko banko 

sąskaitą. Bankas lėšas perveda į Kliento banko sąskaitą ta 

valiuta, kuria lėšas Bankui pervedė VP emitentas ar tarpininkas, 

atliekantis mokėjimus, susijusius su VP. Jeigu Banko pervedamų 
lėšų valiuta nesutampa su Sutartyje nurodytos banko sąskaitos 

valiuta , tai Bankas konvertuoja lėšas į Kliento Sutartyje 

nurodytos banko sąskaitos valiutą pagal tos dienos Banko 

konkrečiu metu nustatytą negrynųjų pinigų (valiutų) pirkimo / 
pardavimo kursą. Bankas nėra atsakingas už pavėluotas 

emitentų ar kitų asmenų įmokas ir pavedimus bei lėšų 

išmokėjimo sustabdymą, kai iš tarpininkų gautos informacijos 

nepakanka teisingam išmokų už VP paskirstymui Klientams. 
Jeigu Klientas pageidauja, kad piniginės lėšos būtų pervedamos 

į kitą banką, kredito įstaigą ar kitą banko sąskaitą, negu 

nurodyta Sutartyje, apie tai turi pranešti raštu ne vėliau kaip 
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prieš 1 darbo dieną iki piniginių lėšų pervedimo dienos. Klientas 

sutinka ir patvirtina, kad Bankas nėra atsakingas už lėšų, 

pervestų Klientui už turimus ir/ar parduotus užsienio emitentų 
VP (dividendai, palūkanos ir pan.), apmokestinimą ir neteikia 

Kliento sumokėtų mokesčių susigrąžinimo paslaugų; 

11.1.7 Kliento prašymu VP pervesti ne vėliau kaip per 1 darbo 

dieną nuo Kliento prašymo gavimo dienos; 
11.1.8. Kliento prašymu pateikti Kliento VP sąskaitos, 

atidarytos pagal šią Sutartį, išrašą per 3 darbo dienas; 

11.1.9. iki kiekvieno kalendorinio ketvirčio pirmo mėnesio 

pabaigos pateikti Klientui ataskaitą apie saugomus Kliento VP 
už praėjusį ataskaitinį kalendorinį ketvirtį; 

11.1.10. iki kiekvienų metų kovo 31 d. pateikti Klientui pažymą 

apie saugomus Kliento VP ir pinigines lėšas ataskaitinių 

kalendorinių metų pradžioje ir pabaigoje, bei per ataskaitinius 
metus įsigytus ir / ar parduotus VP; 

11.1.11. iki kiekvienų metų kovo 31 d. pateikti Klientui ataskaitą 

apie visas patirtas išlaidas ir kitus susijusius mokėjimus už 

praėjusius ataskaitinius kalendorinius metus, įskaitant su 
Investicinėmis ir papildomomis paslaugomis, kaip tai apibrėžta 

FPRĮ, ir VP susijusias išlaidas ir mokėjimus. 

11.2. Bankas, saugodamas Neprofesionaliam klientui 

priklausančius svertinius VP ar sudaręs su tokiu Klientu 
sandorius dėl VP, dėl kurių gali atsirasti neapibrėžtųjų 

įsipareigojimų pozicijų, įsipareigoja ne vėliau kaip kitą darbo 

dieną Interneto banke, elektroniniu paštu ar telefonu informuoti 

Klientą, kai pradinė kiekvieno VP vertė sumažėja ne mažiau kaip 
10 % ir paskui kaskart kai ji sumažėja ne mažiau kaip 10 %. 

11.3. Bankas turi teisę įrašyti pokalbius ar saugoti elektroninę 

komunikaciją su Klientu, o Klientas yra informuotas apie tai šia 

Sutartimi ir su tuo sutinka. Garso įrašai ar elektroninė 
komunikacija, susiję su Pavedimo pateikimu ar vykdymu, 

Klientui paprašius, gali būti pateikiami Klientui penkerius metus 

nuo įrašo padarymo ar elektroninės komunikacijos dienos. 

Garso įrašai ir elektroninė komunikacija gali būti naudojami kaip 
įrodymai Banko ir Kliento tarpusavio ginčuose. 

11.4. Bankas turi teisę atsisakyti priimti ar vykdyti Kliento 

Pavedimą parduoti VP ar prašymą pervesti VP arba vykdyti 

Kliento mokėjimo nurodymą pervesti pinigines lėšas į kitą 
banką, kredito įstaigą ar kitą sąskaitą, negu nurodyta Sutartyje, 

jeigu: 

11.4.1. Kliento VP ar piniginės lėšos yra įkeistos ir perduotos 

Bankui kaip įkaito turėtojui arba Bankas saugo jas įkaito turėtojo 
nurodymu, arba kitaip teisės aktų nustatyta tvarka apribota 

Kliento teisė disponuoti piniginėmis lėšomis, esančiomis Kliento 

banko sąskaitoje; 

11.4.2. Bankui yra pateiktas Kliento nurodymas, pagal kurį už 
VP reikės sumokėti iš Kliento piniginių lėšų ir kuris mokėjimo 

pavedimo pateikimo metu nėra atšauktas Sutartyje nustatyta 

tvarka; 

11.4.3. Klientas nėra sumokėjęs Bankui pagal Sutartį mokėtinų 
sumų (mokesčių) arba nėra atsiskaitęs pagal pateiktus 

Pavedimus ar sudarytus sandorius nustatytais terminais. 

 

XII. Kitos Kliento teisės ir įsipareigojimai 

12.1. Jei Klientas įsigijo VP būdamas susituokęs, tai Klientas turi 

teisę disponuoti šiais VP tik Bankui pateikęs priimtinos formos ir 

turinio sutuoktinio įgaliojimą arba dokumentą, įrodantį, kad VP 
yra Kliento asmeninė nuosavybė. 

12.2. Klientas įsipareigoja: 
12.2.1. nedelsdamas raštu, bet ne vėliau kaip iki artimiausio 

Pavedimo pateikimo informuoti Banką, jei: 

12.2.1.1. pasikeičia Kliento (fizinio asmens) vardas, pavardė, 

šeiminis statusas ar kiti duomenys ar asmens, įgalioto tvarkyti 

Kliento VP sąskaitą, fizinio asmens vardas, pavardė ar kiti 

duomenys; 

12.2.1.2. pasikeičia Kliento (juridinio asmens) pavadinimas, 
teisinė forma, buveinė, kodas ar kiti duomenys ar asmens, 

įgalioto tvarkyti Kliento VP sąskaitą, fizinio asmens vardas, 

pavardė ar kiti duomenys; 

12.2.1.3. Kliento (fizinio asmens) sutuoktinis atšaukia įgaliojimą 
Klientui vykdyti VP, kurie yra bendroji jungtinė nuosavybė, 

Operacijas arba Klientui asmenine nuosavybe priklausę VP 

tampa Kliento ir Kliento sutuoktinio bendrąja jungtine 

nuosavybe ar Kliento teisės į VP tampa suvaržytos kitu 
pagrindu; 

12.2.2. nedelsdamas raštu informuoti Banką, jei pasikeičia 

asmenys, turintys teisę Kliento vardu teikti Pavedimus Bankui, 

ar jų įgaliojimų apimtis; 
12.2.3. per 14 kalendorinių dienų pateikti bet kokius Banko 

reikalaujamus dokumentus, kurie yra reikalingi vykdant 

Pavedimus ir kitas Operacijas; 

12.2.4. užtikrinti, kad Bankas galėtų bet kuriuo metu susipažinti 
su Kliento (juridinio asmens) finansine atskaitomybe; 

12.2.5. užtikrinti, kad mokėjimo dieną reikiamoje Kliento 

banko sąskaitoje bus pakankamas lėšų likutis atitinkama 

valiuta pagal Sutartį Bankui mokėtinoms sumoms nusirašyti. 
Lėšas, reikalingas Bankui mokėtinoms sumoms nurašyti, 

Klientas privalo sukaupti banko sąskaitoje iki mokėjimo 

dienos 14 valandos; 

12.2.6. neperduoti, neplatinti, ar bet kokiu kitu būdu 
nenaudoti ir nesudaryti sąlygų kitiems asmenims naudotis 

informacija, gaunama iš Prekybos vietų, o ją naudoti tik savo 

asmeniniais tikslais, nesusijusiais su verslu, ir griežtai laikytis 

Prekybos vietos, kurioje vykdomas Pavedimas, taisyklių ir/ar 
sutarčių; 

12.2.7. tinkamai vykdyti Sutartimi prisiimtus 

įsipareigojimus; 

12.2.8. be išankstinio Banko raštiško sutikimo neperleisti 
savo teisių ir įsipareigojimų pagal Sutartį trečiajam asmeniui. 

12.3. Klientas turi teisę: 

12.3.1. prašyti Banko pakeisti jam suteiktą Kategoriją, 

siekdamas aukštesnio ar mažesnio interesų apsaugos lygio, kaip 
aprašyta informacijoje apie kliento kategoriją, pateikdamas 

Bankui prašymą raštu, Interneto banke ar kitu Bankui priimtinu 

būdu; 

12.3.2. gauti informaciją apie Banko teikiamas Investicines 
paslaugas, finansines priemones ir jų riziką, nurodytą finansinių 

priemonių rizikos aprašyme. 

12.4. Dėl konkrečios Investicinės paslaugos Klientas taip pat 

privalo atkreipti dėmesį, kad: 
12.4.1. Klientas privalo atidžiai peržiūrėti Pavedimo 

patvirtinimo pranešimus ir nedelsdamas pranešti, jeigu yra 

klaidų; 

12.4.2. Klientas privalo nuolat stebėti investicijas į VP ir jų 
pozicijas; 

12.4.3. Klientas privalo aktyviai ir savo paties iniciatyva imtis 

priemonių, kurios leistų kaip galima labiau sumažinti galimą 

investicijų į VP ir jų pozicijas nuostolių riziką; 
12.4.4. Kliento teisės į užsienio emitentų išleistus VP, su jais 

siejamas išvestines finansines priemones ar užsienyje 

saugomas lėšas gali skirtis ar jų įgyvendinimui gali būti taikomos 

papildomos sąlygos ar ribojimai atsižvelgiant į tai, kokios 
jurisdikcijos teisės aktais vadovaujamasi investuojant į tokius 

VP, taip pat nuo tokių VP ar su jais siejamų išvestinių finansinių 

priemonių emisijos sąlygų ar galimų prekybos vietų; 

12.4.5. neatsižvelgiant į tarp Banko ir Kliento sudarytos bet 
kokios sutarties nuostatas, depozitoriumas, saugantis Kliento 

VP arba lėšas, gali turėti sulaikymo teisę šio turto (Kliento VP ar 
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piniginių lėšų) atžvilgiu, daryti įskaitymą panaudodamas tokį 

turtą ar kitą prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonę. 

12.5.Jei Klientas pagal taikomus teisės aktus privalo įsigyti 
juridinio asmens identifikatorių (angl. LEI – Legal Entity 

Idetintifier) arba kitą atitinkamą numerį (pvz., nacionalinį kliento 

identifikatorių) arba atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, 

Klientas privalo tai atlikti laiku ir laikydamasis teisės aktų 
reikalavimų. Bankas turi teisę atsisakyti vykdyti Kliento 

Pavedimą ir (ar) sudaryti su Klientu sandorius, jeigu Klientas 

neturi tinkamai galiojančio juridinio asmens identifikatoriaus 

arba kito atitinkamo numerio. 
12.6. Klientas patvirtina, kad jam yra žinoma, kad Bankui teikiant 

paslaugas pagal šią Sutartį jo asmens duomenys bei turimų VP 

informacija gali būti perduota kitiems VP saugojimo paslaugą 

Bankui teikiantiems tarpininkams, taip pat Prekybos vietoms ir 
kitoms trečiosioms šalims (kredito įstaigoms, priežiūros 

institucijoms ir kt.), jei to yra reikalaujama pagal Lietuvos 

Respublikos ar kitos šalies teisės aktus, reglamentuojančius 

mokestines prievoles arba paslaugų teikimą. Klientas 
įsipareigoja nedelsdamas pranešti Bankui, jei pagal mokestines 

prievoles reglamentuojančius teisės aktus jo statusas pasikeičia, 

ir atlyginti visus Banko patirtus nuostolius, jei Kliento 

patvirtinimas būtų klaidingas arba Klientas laiku nepraneštų apie 
tai, kad jis yra/nėra laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, ir 

Bankas dėl to patirtų nuostolių. 

 

XIII. Operacijų ir paslaugų įkainiai 
13.1. Už Klientui suteiktas paslaugas ir įvykdytas Operacijas 

Klientas įsipareigoja mokėti Bankui Operacijos ar kitos 

paslaugos suteikimo metu galiojančius mokesčius pagal Banko 

nustatytus ir patvirtintus VP prekybos ir operacijų įkainius, taip 
pat padengti visas kitas Banko faktiškai patirtas išlaidas, 

susijusias su tinkamu Sutarties vykdymu (trečiosioms šalims 

sumokėtus mokesčius, kaip subsaugojimo, žyminį ir/ar VP 

tvarkymo mokesčius ir pan.) ar su skolos pagal Sutartį 
išieškojimu, ir/ar kitas Banko išlaidas, kurias Bankas patyrė ar 

patirs teikdamas Klientui Sutartyje nurodytas paslaugas 

(informacijos pateikimo užsienio tarpininkams, dokumentų 

vertimo išlaidos ir pan.). 
13.2. Visus pagal Sutartį mokėtinus mokesčius Bankas be 

atskiro Kliento nurodymo ir sutikimo ar kita LR teisės aktų 

nustatyta tvarka nurašo iš Sutartyje nurodytos Kliento banko 

sąskaitos, o jei joje piniginių lėšų nepakanka, iš bet kurios kitos 
Kliento banko sąskaitos tarp Banko ir Kliento sudarytoje banko 

sąskaitos sutartyje nustatyta tvarka Operacijos įvykdymo ar 

kitos paslaugos suteikimo dieną arba Banko nustatytą VP 

saugojimo mokesčio mokėjimo dieną (jei mokestis mokamas kas 
mėnesį, ketvirtį ar kasmet, jį Bankas nurašo per devyniasdešimt 

kalendorinių dienų pasibaigus atitinkamam mėnesiui, ketvirčiui 

ar metams). 

13.3. Mokesčiai nurašomi ta valiuta, kuria turi būti mokama 
Bankui. Tuo atveju, jei Kliento sąskaitoje esančių lėšų mokėtina 

valiuta nėra ar jų nepakanka, Bankas be atskiro Kliento 

nurodymo pakeičia bet kurią kitą sąskaitose esančią valiutą (jei 

yra kelios valiutos, pirmiausia keičiami eurai, po to JAV doleriai 
ir kita valiuta pagal abėcėlę) į mokėtiną valiutą pagal tos dienos 

Banko konkrečiu metu nustatytą negrynųjų pinigų (valiutų) 

pirkimo / pardavimo kursą. 

 
XIV. VP ir piniginių lėšų saugojimas 

14.1. Bankas, saugodamas Kliento VP ir siekdamas užtikrinti 

Klientui priklausančių VP saugumą: 

14.1.1. atskiria Klientų VP nuo kitų Banko klientų ir Banko turto; 
14.1.2. draudžia įsipareigojimus investuotojams Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis VĮ “Indėlių ir 

investicijų draudimas”. 

14.2. Nasdaq CSD SE depozitoriume Bankas suteikia Klientui 

galimybę pasirinkti Klientui priklausančius VP saugoti: 

14.2.1 Banko vardu Nasdaq CSD SE atidarytoje bendrojoje 
klientų sąskaitoje (omnibus account), kurios pagrindu VP 

nuosavybė yra registruojama žemesniajame (Banko) apskaitos 

lygyje. Saugant VP šio tipo VP sąskaitoje, Klientui priklausantys 

VP yra atskiriami nuo Bankui, depozitoriumui Nasdaq CSD SE ir 
kitiems šio depozitoriumo dalyviams priklausančių VP, tačiau 

yra saugomi vienoje sąskaitoje depozitoriume kartu su kitiems 

Banko klientams priklausančiais VP. Jei Klientas nepraneša 

Bankui apie konkretų pasirinktą Klientui priklausančių VP 
saugojimo Nasdaq CSD SE būdą, Bankas Klientui priklausančius 

VP saugos šiame punkte nurodytoje bendrojoje klientų 

sąskaitoje; 

14.2.2. Kliento vardu Nasdaq CSD SE atidarytoje asmeninėje VP 
sąskaitoje (owner account), kurios pagrindu VP nuosavybė yra 

registruojama aukščiausiame (depozitoriumo) apskaitos lygyje. 

Saugant VP šio tipo VP sąskaitoje Klientui priklausantys VP yra 

atskiriami nuo Banko, kitų Banko klientų, depozitoriumo Nasdaq 
CSD SE, kitų šio depozitoriumo dalyvių VP; 

14.2.3. pagal individualų susitarimą su Banku kito tipo VP 

sąskaitoje. 

Su bendrajai klientų sąskaitai (omnibus account) ir asmeninei VP 
sąskaitai (owner account) būdinga rizika ir Banko taikomais 

mokesčiais galima detaliai susipažinti Banko interneto 

svetainėje  www.seb.lt/privatiems-klientams/taupymas-ir-

investavimas/seb-banko-vertybiniu-popieriu-saskaitu-sarasas 
bei Banko VP prekybos ir operacijų įkainiuose, taip pat bet 

kuriame Banko klientų aptarnavimo padalinyje. 

14.3. Bankas įsipareigoja teikti Klientui užsienyje registruotų 

emitentų VP saugojimo paslaugas tik su sąlyga, jei Bankui 
priimtina konkrečios užsienio šalies VP saugojimo specifika ir 

Bankas gali saugoti Kliento VP pagal sutartis su trečiosiomis 

šalimis. Bankas Kliento VP, kurie yra išleisti užsienyje registruotų 

emitentų, saugo užsienyje registruotose kredito įstaigose ar 
kitose institucijose, kurios turi teisę teikti VP saugojimo 

paslaugas, ir jose:  

14.3.1. Banko vardu atidaro klientų bendrąsias sąskaitas 

(omnibus account), kuriose klientų VP yra atskirti nuo Banko 
turto; 

14.3.2 Banko vardu atidaro atskiro klientų tipo/grupės klientų 

bendrąsias sąskaitas (nominee account), jei to yra reikalaujama 

pagal teisės aktus; 
14.3.3. pagal individualų susitarimą ir įkainius Kliento vardu 

atidaro sąskaitą, kurioje saugomi tik Klientui priklausantys VP;  

14.3.4. išimtiniais atvejais, kai Banko vardu neįmanoma 

atidaryti klientų bendrųjų sąskaitų (omnibus account) ar atskiro 
klientų tipo/ grupės klientų bendrųjų sąskaitų (nominee 

account), Banko vardu atidaro VP sąskaitas, kuriose klientų VP 

nėra atskirti nuo kitų Banko klientų ir Banko turto. Šiuo atveju VP 

saugotojas gali nukreipti savo reikalavimo teisių, turimų į Banką, 
patenkinimą į tokioje sąskaitoje esančius VP. 

Valstybių sąrašą, kuriose gali būti atidarytos Banko vardu 

sąskaitos ar Banko vardu klientų bendrosios sąskaitos, galite 

rasti Banko interneto svetainėje www.seb.lt/privatiems-
klientams/taupymas-ir-investavimas/seb-banko-vertybiniu-

popieriu-saskaitu-sarasas. 

14.4. Tuo atveju, jei Kliento VP ar piniginės lėšos yra saugomos 

užsienyje, Kliento VP ir piniginės lėšos apdraudžiamos 
vadovaujantis tos valstybės nacionalinės teisės aktais. 

14.5. Klientas privalo atkreipti dėmesį, kad:  

14.5.1. tuo atveju, jei Klientas įgyja VP, kurie yra išleisti 

užsienyje registruotų emitentų, jie yra saugomi užsienyje, ir jų 
atžvilgiu yra taikoma užsienio VP emitento valstybės teisė. 

Atsižvelgiant į tai, gali skirtis Klientui priklausančių VP ar 

piniginių lėšų suteikiamos teisės; 

file:///C:/users/S84042/Work%20Folders/Desktop/2019%20VP%20reikalavimai/www.seb.lt/privatiems-klientams/taupymas-ir-investavimas/seb-banko-vertybiniu-popieriu-saskaitu-sarasas
file:///C:/users/S84042/Work%20Folders/Desktop/2019%20VP%20reikalavimai/www.seb.lt/privatiems-klientams/taupymas-ir-investavimas/seb-banko-vertybiniu-popieriu-saskaitu-sarasas
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14.5.2. nepriklausomai nuo tarp Kliento su Banku pasirašytos 

sutarties, VP saugotojas (depozitoriumas) gali turėti prievolių 

vykdymo užtikrinimo, turto sulaikymo arba priešpriešinių 
reikalavimų įskaitymo teises šių VP ar piniginių lėšų atžvilgiu. 

14.6. Klientas sutinka, jog daugiau informacijos apie Banko 

veiksmus, kurių ėmėsi, siekdamas užtikrinti Klientui 

priklausančių VP ir piniginių lėšų saugumą, bei apie indėlių ir 
įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemas, taikomas 

Banko atžvilgiu atsižvelgiant į jo vykdomą veiklą kitose 

valstybėse, galima gauti Banko interneto svetainėje www.seb.lt 

ar pateikus prašymą Interneto banke arba bet kuriame Banko 
klientų aptarnavimo padalinyje. 

 

XV. Interesų konfliktų vengimas ir skatinimo priemonės 

15.1. Atsižvelgiant į tai, kad Bankas savo klientams siūlo labai 
platų investicinių paslaugų spektrą, kartais gali kilti interesų 

konfliktas tarp Banko ir jo klientų, tarp Banko klientų, įvairių 

Banko veiklos sričių ar tarp Banko ir kitų SEB grupės veiklos 

sričių. Bankas atidžiai išnagrinėjo tas sritis, kuriose potencialiai 
gali kilti interesų konfliktai. Todėl yra parengtos specialios 

priemonės, kurios kaip galima labiau sumažina interesų 

konfliktų riziką. Šias priemones sudaro: užtikinimas, kad Banko 

veiklos sritys, tarp kurių gali kilti interesų konfliktai, būtų 
atskirtos viena nuo kitos ir kad joms netinkamos įtakos nedarytų 

kitos veiklos sritys; reikalavimas, kad informacija apie galimai 

jautrias veiklos sritis būtų konfidenciali; patvirtinimas 

nurodymų, kad Banko darbuotojai (ir jų artimiausi šeimos nariai) 
negalėtų turėti asmeninės naudos iš jų darbo su klientais 

sąskaita; visada reikalauti, kad klientų pavedimai būtų tvarkomi 

vien tik vadovaujantis klientų interesais, neatsižvelgiant į jokius 

nederamus veiksnius, išreiškiančius kitų interesus. 
15.2. Bankas yra patvirtinęs interesų konfliktų vengimo politiką, 

kurioje numatytos priemonės, kaip tokie interesų konfliktai 

turėtų būti valdomi, siekiant jų išvengti, kad jie nedarytų 

neigiamos įtakos Kliento interesams. Daugiau informacijos ar 
pačią interesų konfliktų vengimo politiką galima gauti Banko 

interneto svetainėje www.seb.lt ar Interneto banke arba bet 

kuriame Banko klientų aptarnavimo padalinyje, pateikus 

prašymą. 
15.3. Bankas taip pat yra parengęs vidines taisykles, 

nustatančias, kada Bankas moka ar turi teisę gauti mokesčius, 

komisinį atlyginimą ar nepiniginę naudą, kiek tai susiję su 

Investicinių paslaugų teikimu Klientui. Bankas gali tokius 
mokėjimus gauti ar daryti tik tuo atveju, jei yra tenkinamos tam 

tikros sąlygos, t. y. Banko gaunamas mokestis/komisinis 

atlyginimas yra skirtas paslaugos, teikiamos Klientui, kokybės 

gerinimui ir tai negali pažeisti Banko pareigos veikti geriausiais 
Kliento interesais. Bankas neturi teisės gauti finansinės naudos, 

jeigu tai neatitinka Banko įsipareigojimo veikti garbingai, 

sąžiningai ir profesionaliai bei geriausiais Kliento interesais. 

15.4. Tuo atveju, jei Bankas gauna ar teikia finansinę ar kitokią 
naudą (kitą nei tinkamas mokestis, būtinas paslaugų teikimui) iš 

asmens, kuris nėra Klientas arba jo atstovas, Bankas įsipareigoja 

apie tai informuoti Klientą. 

 
XVI. Šalių atsakomybė 

16.1. Klientui praleidus pagal Sutartį mokėtinų sumų mokėjimo 

terminus, Bankas turi teisę be atskiro Kliento nurodymo ir 

sutikimo nurašyti pagal Sutartį mokėtinas sumas iš bet kurios 
Kliento sąskaitos, esančios Banke. Ši Sutartis yra daugkartinis 

Kliento sutikimas nurašyti jo skolas Bankui iš visų Kliento 

sąskaitų pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymą. Šis 

sutikimas negali būti atšauktas be abiejų šios Sutarties šalių 
raštiško sutikimo. Tuo atveju, jei Kliento sąskaitose esančių lėšų 

mokėtina valiuta nėra ar jų nepakanka, nurašomos sumos be 

atskiro Kliento nurodymo pakeičiamos į mokėtiną valiutą (jei yra 

kelios valiutos, pirmiausia keičiami eurai, po to JAV doleriai ir 

kita valiuta pagal abėcėlę) pagal tos dienos kito banko ar kredito 

įstaigos konkrečiu metu nustatytą negrynųjų pinigų (valiutų) 
pirkimo / pardavimo kursą. 

16.2. Jei viena iš šalių nevykdo Sutartyje nustatytų 

įsipareigojimų, kita šalis turi teisę į dėl to atsiradusių tiesioginių 

nuostolių atlyginimą. 
16.3. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės, jei Sutarties sąlygos 

netinkamai vykdomos esant nenugalimos jėgos aplinkybėms. 

Nenugalimos jėgos aplinkybės suprantamos taip, kaip jos 

apibrėžiamos tos valstybės, kurioje saugomi Kliento VP ir 
piniginės lėšos, ar tos valstybės, kurioje sandoris turėjo būti 

įvykdytas, teisės aktuose ir / ar Lietuvos Respublikos Civiliniame 

kodekse. 

16.4. Jei viena iš šalių netinkamai vykdo savo mokėjimo 
įsipareigojimus, ji privalo kiekvieną pradelstą dieną mokėti kitai 

šaliai delspinigius, kurių dydis lygus 0,03 procento nuo 

nesumokėtos lėšų sumos. Jei viena iš šalių netinkamai vykdo 

įsipareigojimus pervesti VP, tai ji privalo kiekvieną pradelstą 
dieną mokėti kitai šaliai delspinigius, kurių dydis lygus 0,03 

procento nuo turimų pervesti VP rinkos kainos. 

16.5. Bankas neatlygina Kliento patirtų nuostolių dėl krizių ar 

kitokių neigiamų pokyčių VP rinkoje, valiutų kursų pokyčių ar 
infliacijos. Bankas nėra atsakingas už Kliento patirtą žalą dėl 

emitentų ar trečiųjų šalių veikimo ar neveikimo. 

16.6. Jei Klientas raštu neinformuoja Banko apie tai, kad 

pasikeitė asmuo, turintis teisę Kliento vardu teikti Pavedimus 
Bankui ar jo įgaliojimų apimtis, visi Pavedimai, pateikti Kliento 

atstovo iki nurodyto Kliento pranešimo gavimo, yra laikomi 

pateiktais Kliento tinkamai įgalioto asmens ir galioja kaip 

pateikti paties Kliento. 
 

XVII. Sutarties galiojimas ir keitimas 

17.1. Sutartis įsigalioja: 

17.1.1. kai Šalys ją pasirašo arba  
17.1.2. kai Klientas ją patvirtina Interneto banke Banko 

išduotomis atpažinimo priemonėmis arba Kliento pasirinktomis 

Bankui priimtinomis atpažinimo priemonėmis. 

17.2. Sutartis galioja neterminuotai.  
17.3. Nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ankstesnės šalių 

sudarytos šioje Sutartyje nurodytos VP sąskaitos tvarkymo 

sutartys  netenka galios. Jei iki Sutarties įsigaliojimo šioje 

Sutartyje nurodytoje VP sąskaitoje ankstesnės sutarties 
pagrindu buvo saugomi VP arba yra galiojančių su šioje 

Sutartyje nurodyta VP sąskaita susijusių Pavedimų ar sutarčių, 

įskaitant Pavedimus ar sutartis dėl SEB  fondų vienetų periodinio 

pirkimo, tokie VP toliau bus saugomi ir Pavedimai ar sutartys 
toliau bus vykdomi vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis. 

17.4. Sutarties Specialioji dalis gali būti keičiama tik abiejų šalių 

susitarimu. 

17.5. Taisyklės ir VP prekybos ir operacijų įkainiai Banko gali 
būti keičiami Taisyklėse nustatyta tvarka. 

17.6. Sutarties Bendrąsias sąlygas Bankas gali keisti ne vėliau 

kaip prieš 30 kalendorinių dienų apie Sutarties Bendrųjų sąlygų 

pakeitimą paskelbdamas Banko interneto svetainėje. Tokiu 
būdu pateiktas pranešimas apie Sutarties Bendrųjų sąlygų 

pakeitimus laikomas tinkamai pateiktu ir įteiktu Klientui, 

išskyrus LR teisės aktuose nustatytus atvejus, kai Bankas apie 

pakeitimus privalo raštu pranešti Klientui asmeniškai. Jei per 30 
kalendorinių dienų po pranešimo apie Sutarties Bendrųjų sąlygų 

pakeitimus pateikimo Klientas nepateikia rašytinio prašymo 

nutraukti Sutartį ar konkrečios paslaugos teikimą ar toliau 

atlieka Operacijas, laikoma, kad šalys sutarė dėl pakeitimų, ir 
Klientas vėliau neturi teisės pareikšti Bankui savo nesutikimo ir 

pretenzijų dėl tokių pakeitimų. 

http://www.seb.lt/
http://www.seb.lt/
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17.7. Dokumentai (išskyrus Taisykles ir VP prekybos ir 

operacijų įkainius) Banko gali būti keičiami vienašališkai, 

pasikeitus aplinkybėms. Bankas informuoja Klientą apie šių 
dokumentų pakeitimus Banko interneto svetainėje. Tokiu būdu 

pateiktas pranešimas apie šių dokumentų pakeitimus laikomas 

tinkamai pateiktu ir įteiktu Klientui. Pakeitimai įsigalioja jų 

paskelbimo Banko interneto svetainėje dieną, jei nenurodyta 
kitaip. 

 

XVIII. Sutarties nutraukimas 

18.1. Klientas turi teisę vienašališkai ir nesikreipdamas į teismą 
nutraukti Sutartį, pranešdamas apie tai Bankui raštu ne vėliau 

kaip prieš 14 kalendorinių dienų, jei Kliento VP sąskaitoje nėra 

VP arba jei Klientas nurodo kitą VP sąskaitos tvarkytoją, kuriam 

turi būti perduoti saugoti Kliento VP. Sutartis laikoma nutraukta 
praėjus 14 kalendorinių dienų, kai Bankas gauna tokį Kliento 

pranešimą, jeigu pačiame pranešime nenurodyta vėlesnė 

Sutarties nutraukimo diena. Jeigu Kliento pranešime yra 

nurodytas kitas VP sąskaitos tvarkytojas, Klientas turi pridėti su 
juo sudarytos sutarties kopiją arba kitokį šio sąskaitų tvarkytojo 

įsipareigojimą saugoti Kliento VP. Pranešime apie kitą Kliento 

VP sąskaitų tvarkytoją turi būti nurodytas visas sąskaitas 

tvarkančio juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens 
kodas, buveinės adresas, licencijos numeris, centrinio 

depozitoriumo kodas, atstovo pareigos, vardas ir pavardė, 

telefono numeris. Už VP pervedimą pas kitą VP sąskaitų 

tvarkytoją Klientas įsipareigoja mokėti Bankui VP pervedimo 
metu galiojančius mokesčius pagal Banko nustatytus ir 

patvirtintus VP prekybos ir operacijų įkainius. 

18.2. Bankas turi teisę vienašališkai ir nesikreipdamas į teismą 

nutraukti Sutartį, raštu informavęs apie tai Klientą ir nurodęs ne 
trumpesnį kaip 14 kalendorinių dienų terminą, per kurį Klientas 

turi nurodyti Bankui kitą savo VP sąskaitos tvarkytoją, kuriam 

bus perduoti saugoti Kliento VP. Pranešimo Bankui apie kitą VP 

sąskaitos tvarkytoją turinys ir tvarka yra tokie patys kaip ir 
nutraukiant Sutartį Kliento prašymu. 

18.3. Bankas turi teisę vienašališkai ir nesikreipdamas į teismą, 

informavęs Klientą, nutraukti Sutartį nesilaikydamas 14 

kalendorinių dienų įspėjimo termino, jeigu: 
18.3.1. Klientas nesumoka mokesčių už suteiktą VP saugojimo 

paslaugą per 3 mėnesius nuo Banko pranešimo Klientui 

išsiuntimo dienos; 

18.3.2. Klientas nevykdo ar netinkamai vykdo kitus savo 
įsipareigojimus pagal Sutartį, arba 

18.3.3. VP sąskaitoje nėra VP ir daugiau kaip vienerius metus 

VP sąskaitoje nebuvo atliekamos jokios Operacijos. 

18.4. Sutartis laikoma pasibaigusia, jei Kliento prašymu 
uždaromos visos pagal Sutartį atidarytos VP sąskaitos. 

18.5. Nutraukus Sutartį, Bankas įvykdo visus Pavedimus, kurie 

Banko buvo gauti iki Sutarties nutraukimo ir kurie nebuvo 

atšaukti ar negali būti atšaukti Sutartyje nustatyta tvarka. 
Bankas turi teisę nevykdyti Pavedimų, jei Sutartis nutraukiama 

dėl Kliento kaltės. 

18.6. Klientas privalo sumokėti Bankui visus pagal Sutartį 

mokėtinus mokesčius ne vėliau kaip Sutarties nutraukimo dieną. 

Klientui nesumokėjus visų Bankui priklausančių mokesčių, 
išlaidų ar kitokių įmokų ar susidariusių skolų pagal Sutartį, 

Bankas turi teisę nepervesti Kliento VP sąskaitoje esančių VP ir/ 

ar piniginių lėšų iš banko sąskaitos į Kliento nurodytas sąskaitas 

tol, kol Klientas visiškai atsiskaitys su Banku. 
18.7. Jei Klientas per nustatytą terminą nenurodo naujo 

sąskaitų tvarkytojo arba Bankas negali jam pervesti VP dėl 

objektyvių priežasčių, Bankas perduoda Kliento VP saugoti 

emitentų įgaliotiems viešosios apyvartos tarpininkams. Jei 
Bankas negali perduoti saugoti VP emitentų įgaliotiems 

viešosios apyvartos tarpininkams, Sutartis lieka galioti tokia 

apimtimi, kiek tai yra būtina teikiant Klientui paslaugas, 

susijusias su VP saugojimu. Klientas šia Sutartimi duoda sutikimą 
Bankui anksčiau nurodytu atveju Kliento vardu pateikti 

Pavedimą parduoti VP ir gautas lėšas panaudoti atsiskaitymui 

už Bankui mokėtinas sumas, o likutį pervesti į Sutartyje nurodytą 

Kliento sąskaitą. 
 

XIX. Pretenzijų nagrinėjimo tvarka 

19.1. Klientas, pastebėjęs netikslumų ar neatitikimų Banko 

pateiktoje informacijoje apie VP sąskaitoje įvykdytas 
Operacijas, privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 60 

kalendorinių dienų nuo Operacijos įvykdymo dienos, raštu ar kitu 

Bankui priimtinu būdu pateikti Bankui nustatytos formos 

pretenziją dėl Sutarties vykdymo ar kitų Banko veiksmų, 
neatitinkančių Sutarties sąlygų. 

19.2. Bankas Kliento pretenziją išnagrinėja ir į ją atsako per 14 

kalendorinių dienų nuo jos gavimo dienos. Jeigu Bankas 

neatsako į pretenziją ar Banko atsakymas netenkina Kliento, 
Klientas turi teisę kreiptis į Lietuvos Banką (adresas Gedimino 

pr. 6, LT-01103 Vilnius, Banko interneto svetainė: www.lb.lt) 

arba į kitą kompetentingą valstybės instituciją. 

 
XX. Baigiamosios nuostatos 

20.1. Sutartis sudaroma ir su Sutartimi susijusi informacija bei 

Dokumentai Klientui pateikiami ir kituose santykiuose tarp 

Banko ir Kliento vartojama lietuvių kalba, išskyrus atvejus, kai 
Klientas pasirenka kitą Bankui priimtiną kalbą, kuria Bankas 

siūlo pateikti informaciją. 

20.2. Banko santykiuose su Klientu iki Sutarties sudarymo ir 

Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 
20.3. Klientas, pasirašydamas Sutartį, patvirtina, kad visos 

Sutarties sąlygos išreiškia tikrąją Kliento valią, Klientas jas 

suprato ir su jomis sutiko prieš pasirašydamas Sutartį. 

20.4. Jei Sutarties ir Pavedimo sąlygos skiriasi, taikomos 
Pavedime nurodytos sąlygos. 

20.5. Šalys, pasirašydamos Sutartį, patvirtina, kad Sutartis 

pasirašyta šalies tinkamai įgalioto atstovo ir šaliai sukuria 

galiojančias teises ir prievoles. 

 
KLIENTAS 
 
________________________________________ 
(Parašas, vardas ir pavardė) 
      

BANKAS 
 
__________________________________ 
(Parašas, vardas ir pavardė)     
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