
Lizingo teikimo verslo klientams taisyklės 

1. Įžanga 
1.1. Šios   taisyklės   taikomos   tais   atvejais,   jei   Bankas   su   Klientu 

(verslininku) sudaro Finansinio lizingo ir/arba Nuomos sutartį. 
2. Sąvokos 

3.1.3.  sudarytos atitinkamos Kliento prievolių užtikrinimo (laidavimo, 
įkeitimo, hipotekos ir kt.) sutartys. 

4. Turto perdavimas Klientui 
4.1. Sudarius Sutartį, Bankas su Kliento pasirinktu Pardavėju sudaro 

pirkimo ir pardavimo sutartį (toliau – Pirkimo ir pardavimo sutartis) 
dėl Specifikacijoje nurodyto Turto. Perkant transporto priemonę, 
Pirkimo ir pardavimo sutartis sudaroma pagal Bendrąsias pirkimo 
ir pardavimo sutarties sąlygas, kurios skelbiamos Banko interneto 
puslapyje (jeigu Klientas ir Bankas nesusitaria kitaip). 
Bankas nepirks Turto: 

2.1. Atpirkėjas – tai asmuo, kuris pasibaigus Sutarties terminui iš 
Banko nuperka Kliento grąžintą Turtą. 
Automobilio priežiūros sutartis – tai sutartis, kurią Klientas 
sudaro su Partneriu dėl papildomų Turto priežiūros paslaugų 
teikimo. 
Banko interneto puslapis – www.seb.lt. 
Bendrosios paslaugų teikimo taisyklės – Banko interneto 
puslapyje skelbiamos taisyklės, kurios nustato bendrą Banko 
paslaugų teikimo ir klientų aptarnavimo tvarką. 
Draudimo brokeris – tai Banko interneto puslapyje nurodytas 
draudimo tarpininkas, kuriam Klientas turi pateikti visą su Turto 
draudimu susijusią informaciją. 
Diena – kalendorinė diena, jeigu nenustatyta kitaip. 
EURIBOR – tai tarpbankinė rinkos palūkanų norma, kuri kinta kas 
3, 6 ar 12 mėn. (priklauso nuo to, kas nurodyta Mokėjimo grafike- 
sąskaitoje). Jeigu kintamoji palūkanų dalis yra neigiama, laikoma, 
kad kintamoji palūkanų dalis lygi nuliui ( nebent Sutartyje yra 
nustatyta kitaip). 
Fiksuotosios palūkanos – tai tokios palūkanos, kurių dydis 
nustatomas sudarant Sutartį ir kurios galioja visą Sutarties 
laikotarpį. 
Finansinio lizingo sutartis – sutartis, kurioje nustatyta, kad, 
sumokėjus visas Mokėjimo grafike-sąskaitoje nustatytas įmokas 
ir įvykdžius kitas Sutarties sąlygas, Klientas įgyja nuosavybės teisę 
į Turtą. 

2.2. 

2.3. 
2.4. 

4.2. 
4.2.1. jei nesumokėta Pradinė įmoka arba Užstatas; 
4.2.2. jei Turtas bus areštuotas, įkeistas, išnuomotas ar kitaip perduotas 

naudotis kitiems asmenims; 
4.2.3. jei  Turtu  negalima  naudotis  dėl  kitų  aplinkybių, dėl  jo  vyksta 

ginčas teisme arba jei Pardavėjas nėra Turto savininkas. 
2.5. 

4.3. Turtas  Klientui  perduodamas  Pardavėjo  ir  Kliento  iš  anksto 
sutartoje vietoje ir sutartu laiku. Perduodant Turtą sudaromas 
dvišalis priėmimo ir perdavimo aktas (nebent Pirkimo ir pardavimo 
sutartyje būtų nustatyta kitaip). Kartu su Turtu Pardavėjas 
Klientui turi perduoti ir visą su Turtu susijusią dokumentaciją 
(kilmės, kokybės sertifikatus, naudojimo taisykles, registracijos 
dokumentus, garantinės priežiūros sąlygų aprašą, techninį 
aprašymą ir kt.). 
Jei pagal sąlygas, kurias Klientas suderino su Pardavėju, turi būti 
sudaromas Turto instaliavimo (sumontavimo) aktas, Klientas 
neturi teisės naudotis Turtu, kol nėra sudarytas atitinkamas 
aktas. Priešingu atveju bus laikoma, kad Klientas priėmė Turtą iš 
Pardavėjo ir patvirtino, jog Turtas atitinka Specifikaciją, Pirkimo ir 
pardavimo sutartį ir yra tinkamas naudoti. 
Turto perdavimo metu Klientas privalo įsitikinti, kad: 

2.6. 
2.7. 

2.8. 
4.4. 

2.9. 

2.10. Kintamosios palūkanos – palūkanos, kurias sudaro EURIBOR ir 
marža. 

2.11. Klientas – bet kuris tinkamai įsteigtas ir pagal Lietuvos 
Respublikos įstatymus veikiantis juridinis asmuo, Lietuvoje 
įregistruotas užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos 
filialas arba fizinis asmuo (verslininkas). 

2.12. Nuomos sutartis – sutartis, kurioje Šalys susitaria, kad Klientas 
šios Sutarties galiojimo laikotarpiu valdo Turtą ir juo naudojasi, o 
pasibaigus nuomos terminui – grąžina Turtą Bankui. 

2.13. Papildomos paslaugos – tai Turto priežiūros paslaugos, kurias 
Automobilio priežiūros sutarties arba šios Sutarties pagrindu 
Klientui teikia Partneris. 

2.14. Partneris – su Banku bendradarbiaujantis paslaugų teikėjas, 
kuris su Klientu sudaro Automobilio priežiūros sutartį ir teikia jam 
Papildomas paslaugas. 

2.15. Pradinė įmoka – tai pirma Finansinio lizingo sutartyje nustatyta 
mokėti suma, dengianti Turto vertę . 

2.16. Sutartis – Finansinio lizingo ir / arba Nuomos sutartis. 
2.17. Specifikacija – Sutarties (ir kartu Pirkimo ir pardavimo sutarties) 

dalis, kurioje apibrėžiamas Turtas kaip Sutarties dalykas. 
2.18. Turtas – Specifikacijoje nurodytas daiktas, kurį Bankas įsigyja iš 

Pardavėjo ir perduoda naudotis Klientui. 
2.19. Užstatas – tai avansu pagal Nuomos sutartį mokama suma, kuri 

naudojama šioje Sutartyje nustatyta tvarka. 
3. Sutarties sudarymas 
3.1. Sutartį su Klientu Bankas sudaro po to, kai: 
3.1.1. Klientas Bankui pateikė informaciją, būtiną priimant sprendimą 

dėl finansavimo suteikimo ; 
3.1.2. Bankui buvo pateiktas išsamus Turto aprašymas ir Kliento su 

Pardavėju sutartos specialios Turto įsigijimo sąlygos; 

4.5. 
4.5.1. Turtas atitinka Specifikaciją, yra nepažeistas, kokybiškas,

tinkamas naudoti pagal paskirtį; 
4.5.2. jam pateikta visa su Turtu susijusi dokumentacija. 
4.6. Bet kokius pastebėtus Turto defektus ar neatitikimus, informaciją 

apie trūkstamą dokumentaciją Klientas privalo nurodyti priėmimo 
ir perdavimo akte. 
Pastebėjęs defektus ar trūkumus, kurie trukdo naudotis Turtu, 
Klientas turi teisę atsisakyti priimti Turtą ir privalo nedelsdamas 
apie tai informuoti Banką. 
Jei bus nustatyta, kad Klientas nepagrįstai atsisakė arba delsė 
priimti Turtą, Bankas turi teisę Pagrindinių sąlygų apraše nustatyta 
tvarka nutraukti Sutartį ir pareikalauti, kad Klientas atlygintų visus 
dėl to atsiradusius nuostolius. 
Po Turto perdavimo datos Klientas turi teisę tiesiogiai reikšti 
Pardavėjui bet kokias pretenzijas, susijusias su Turtu (pvz., jei 
Turtas nekokybiškas ar neatitinka Pardavėjo pasiūlymo, taip pat 
jei Pardavėjas vėluoja jį pristatyti ). Nutraukti Pirkimo ir pardavimo 
sutartį Klientas gali tik gavęs Banko sutikimą. 

4.7. 

4.8. 

4.9. 

4.10. Visas dėl Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymo, Turto įsigijimo, 
pristatymo, perdavimo ar įregistravimo viešajame registre 
atsiradusias išlaidas, jei jas patyrė Bankas, turi kompensuoti 
Klientas per 3 darbo dienas nuo atitinkamos Banko sąskaitos 
pateikimo datos. 

4.11. Jei Klientas su Pardavėju susitarė, kad dalis Turto kainos 
Pardavėjui bus mokama avansu, Klientas iki Turto perdavimo 
jam datos nuo Banko Pardavėjui sumokėtos sumos, kuri viršija 
Kliento Bankui sumokėtą pradinę įmoką, Bankui moka Sutartyje 
nustatyto dydžio palūkanas. 

4.12. Nuo priėmimo ir perdavimo akto pasirašymo datos visą Sutarties 
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galiojimo laikotarpį iki Turto perdavimo Kliento nuosavybėn arba 
grąžinimo Bankui datos: 

4.12.1. visa rizika ir atsakomybė, jei Turtas sunaikinamas, prarandamas, 
sugadinamas ar anksčiau susidėvi, nesvarbu, kokia būtų priežastis 
(įskaitant ir force majeure aplinkybes), tenka Klientui; 

4.12.2. Klientas privalo atlyginti nuostolius, kurie buvo padaryti aplinkai 
ar tretiesiems asmenims naudojant, saugant ar ginant Turtą; 

4.12.3. visas pretenzijas dėl Turto kokybės ar kainos Klientas turi reikšti 
tik Pardavėjui; 

4.12.4. nesvarbu, ar, Klientas gali naudotis Turtu ir/ ar pareiškė pretenzijas 
Pardavėjui dėl Turto kokybės, Klientas privalo toliau mokėti 
Sutartyje nustatytas įmokas. 

5. Turto naudojimas 
5.1. Visą Sutarties galiojimo laikotarpį Klientas privalo: 
5.1.1. naudoti Turtą tik pagal  techniniuose dokumentuose nustatytą 

paskirtį, laikytis nustatytų priežiūros ir naudojimo reikalavimų; 
5.1.2. savo sąskaita gauti reikiamus sutikimus (leidimus), jei pagal 

Lietuvos Respublikos teisės aktus Turto naudojimas turi būti 
suderintas su atitinkamomis institucijomis; 

5.1.3. laiku padengti visas su Turtu susijusias išlaidas ir sumokėti 
mokesčius arba kompensuoti Bankui, jei Bankas juos turėjo 
sumokėti už Klientą; 

5.1.4. (jei Turtas yra transporto priemonė ir kitaip nenustatyta Sutartyje) 
nenaudoti Turto lenktynėms (varžyboms), taksi ar mokymo 
vairuoti paslaugoms teikti; 

5.1.5. (jei Turtas yra transporto priemonė) pasirūpinti, kad teisės aktų 
nustatyta tvarka būtų atlikta Turto techninė apžiūra, Turtas 
nebūtų išregistruotas iš registro ar sustabdytas jo leidimas 
dalyvauti viešajame eisme. Įvykus bet kuriai iš nurodytų sąlygų, 
Klientas privalo kuo skubiau pašalinti šį pažeidimą; 

5.1.6. nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 dienas informuoti Banką, 
jei Turtas buvo prarastas, nepataisomai ar smarkiai apgadintas, ir 
nurodyti, ką ketina toliau dėl to daryti; 

5.1.7. saugoti Turto dokumentus, o juos praradęs – tuojau pat kreiptis į 
juos išdavusį asmenį dėl dublikato išdavimo; 

5.1.8. gauti Banko sutikimą, norėdamas Turtą parduoti, subnuomoti, 
įkeisti, išmainyti, užstatyti, dovanoti ar kitaip perduoti naudotis 
Turtą kitiems asmenims, juo laiduoti ar garantuoti už kitų asmenų 
įsipareigojimus; 

5.1.9. gauti Banko sutikimą, jei ketinama atlikti Turto pagerinimus, 
kurie negali būti atskirti nuo Turto, nepadarius jam žalos (derinti 
nereikia, jei gerinant siekiama apsaugoti Turtą nuo sunaikinimo), 
kadangi priešingu atveju nutraukus Sutartį Bankas Kliento Turto 
gerinimo išlaidų neatlygins; 

5.1.10. savo sąskaita atlikti Turto einamąjį ir kapitalinį remontą, laikytis 
Turto garantinės priežiūros sąlygų; 

5.1.11. nedelsdamas informuoti Banką, jei atsirado kitų aplinkybių, 
kurios Klientui gali trukdyti vykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį; 

5.1.12. savo sąskaita imtis priemonių išreikalauti Turtą iš svetimo 
neteisėto valdytojo; 

5.1.13. sudaryti Bankui sąlygas darbo metu netrukdomai apžiūrėti Turtą 
ir susipažinti su jo naudojimo sąlygomis. 

5.1.14. jei Klientas pasirinko, kad jam bus teikiamos Papildomos 
paslaugos, mokestis už šias paslaugas mokamas pagal Mokėjimo 
grafiką-sąskaitą. Jei Papildomas paslaugas teikia ne Bankas, bet 
Partneris, Klientas su juo tiesiogiai sudaro Automobilio priežiūros 
sutartį, kurioje išvardijamos konkrečiai jam teikiamos Papildomos 
paslaugos. Visas pretenzijas dėl Papildomų paslaugų kokybės 
Klientas turi reikšti tiesiogiai Partneriui. Jeigu Klientas užsisako 
daugiau kitokių Partnerio ar Partnerio pasitelkto trečiojo asmens 
paslaugų, negu nustatyta Automobilio priežiūros arba šioje 
Sutartyje, Klientas tokias išlaidas apmoka tiesiogiai Partneriui 
arba trečiajam asmeniui. Jeigu šias išlaidas dėl bet kokių 
priežasčių apmoka Bankas, Klientas privalo nedelsdamas šias 
išlaidas kompensuoti. 

6. Turto draudimas 
6.1. Jei Turtas yra transporto priemonė, visą Sutarties galiojimo 

laikotarpį Turtas   turi   būti   draudžiamas   KASKO   draudimu ir 
transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės 
privalomuoju  draudimu  (toliau  –  TPVCAP  draudimas).   Kitas 

Turtas draudžiamas atitinkamos rūšies turto draudimu. 
Kai Turtas transporto priemonė, KASKO draudimo atveju 
draudžiama Turto rinkos vertė draudžiamojo įvykio dieną. 
Draudžiant kitą Turtą draudimo suma turi būti ne mažesnė negu 
Mokėjimo grafike-sąskaitoje nurodyta nesumokėto Turto vertės 
dalis (vertė su PVM) draudimo sutarties sudarymo dieną. 
Jei Turtą ketinama naudoti užsienyje, atitinkama draudimo 
sutartis turi galioti ir toje užsienio valstybėje. 
Galimi Turto draudimo variantai: 

6.2. 

6.3. 

6.4. 
6.4.1. Turtą draudžia Bankas Kliento sąskaita, įtraukdamas draudimo 

įmokas į Mokėjimo grafiką-sąskaitą. Klientas bet kada gali 
nuspręsti Turtą apdrausti savarankiškai. Tokiu atveju keičiamas 
Mokėjimo grafikas-sąskaita, už kurios parengimą imamas Kainyne 
nustatytas mokestis; 

6.4.2. Turtą apdrausti gali pats Klientas. Tokiu atveju KASKO draudimo 
ir TPVCAP draudimo liudijimo kopiją (jei Turtas yra transporto 
priemonė) arba Turto draudimo liudijimo kopiją (jei Klientas 
naudojasi kitos rūšies Turtu) Klientas turi pateikti Bankui arba 
Draudimo brokeriui iki Turto priėmimo ir perdavimo akto surašymo 
datos. Vėliau Klientas turi pasirūpinti, kad Turtas būtų tinkamai 
apdraustas visą Sutarties galiojimo laikotarpį, ir pateikti Bankui ar 
Draudimo brokeriui naują draudimo sutartį likus ne mažiau kaip 3 
darbo dienoms iki senosios sutarties pabaigos. Bankui priimtinų 
draudimo bendrovių sąrašą ir pagal draudimo sutartį keliamus 
reikalavimus galima rasti Banko interneto puslapyje. 

6.5. Jei Bankas raštu informuoja Klientą, kad draudimo bendrovė dėl 
svarbių priežasčių yra nebepriimtina Bankui, Turtas ne vėliau kaip 
per 7 dienas nuo Banko raštu pateikto prašymo datos turi būti 
apdraustas kitoje Bankui priimtinoje draudimo bendrovėje. 
Jei Turtą draudžia Bankas ir draudimo bendrovė, kurioje 
apdraustas Turtas, pakeičia draudimo taisykles arba Bankas Turtą 
apdraudžia kitoje draudimo bendrovėje, Klientui pasirašytinai 
bus pateiktos naujos arba pakeistos draudimo taisyklės. Jei 
pakeistos draudimo taisyklės arba nauja draudimo bendrovė bus 
nepriimtina, Klientas galės, iš anksto informavęs Banką, Turtą 
šiose taisyklėse nustatyta tvarka apdrausti savarankiškai. 
Jei  Klientas  Turtą  draudžia  savarankiškai  ir  laiku  nepateikė 
draudimo  liudijimo  kopijos  Bankui  arba  Draudimo  brokeriui, 
Bankas  apdraus  Turtą  jam  priimtinoje  draudimo  bendrovėje. 
Tokiu  atveju  Klientas  per  7  dienas  nuo  atitinkamos  sąskaitos 
pateikimo datos turi kompensuoti Turto draudimo išlaidas. 
Atsitikus draudžiamajam įvykiui, Klientas privalo: 

6.6. 

6.7. 

6.8. 
6.8.1. pasirūpinti Turto apsauga; 
6.8.2. nedelsdamas informuoti Banką apie Turto praradimo ar 

sugadinimo aplinkybes; 
6.8.3. toliau laiku mokėti visas Mokėjimo grafike-sąskaitoje 

nurodytas įmokas; 
6.8.4. be Banko sutikimo neparduoti ar kitaip neperleisti išlikusių Turto 

dalių; 
6.8.5. suremontuoti Turtą savo sąskaita (jei jis dar gali būti 

suremontuotas); 
6.8.6. tiesiogiai bendrauti su draudimo bendrove ir teikti visą jos 

prašomą informaciją. 
6.9. (jei Klientas sudarė Nuomos sutartį) Sutartyje nustatytų įmokų 

mokėjimas sustabdomas: 
6.9.1. Turto vagystės (pagrobimo) atveju – nuo raštiško Kliento 

pranešimo apie Turto praradimą gavimo dienos; 
6.9.2. Turto nepataisomo sugadinimo (sunaikinimo) atveju – nuo 

draudimo bendrovės raštiško patvirtinimo apie tai, kad Turtas 
yra sunaikintas (nepataisomai sugadintas) arba jo remontas 
netikslingas, gavimo Banke dienos. Tačiau mokėjimo sustabdymas 
neatleidžia Kliento nuo pareigos sumokėti visas Sutartyje 
nustatytas įmokas už laikotarpį iki mokėjimo sustabdymo datos. 

6.10. (jei Klientas sudarė Finansinio lizingo sutartį) Turto vagystės 
(pagrobimo), nepataisomo sugadinimo (sunaikinimo) atveju 
arba jei tarp Kliento ir draudimo bendrovės kyla ginčas, Sutartyje 
nustatytų įmokų mokėjimas nėra stabdomas. 

6.11. Jei Turtas buvo sunaikintas, nepataisomai sugadintas ar prarastas, 
o draudimo bendrovė šias aplinkybes pripažino nedraudžiamuoju 
įvykiu arba atsisakė išmokėti draudimo išmoką, Klientas per 2 
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savaites nuo Banko pareikalavimo datos turi sumokėti visus pagal 
Sutartį priklausančias įmokas (įskaitant einamojo mėnesio ir tas, 
kurios turėjo būti mokamos sustabdymo laikotarpiu) ir padengti 
Turto vertę (su PVM), kuri mokėjimo dieną yra nesumokėta pagal 
Mokėjimo grafiką-sąskaitą.. 

6.12. Draudimo įmoka visais atvejais išmokama Bankui (nebent jis 
nurodytų kitaip). Jei Turtas įvykus draudžiamajam įvykiui buvo 
nepataisomai sugadintas arba prarastas, draudimo išmoka 
panaudojama tokia tvarka: 1) padengiamos visos įmokos, kurios 
buvo iki tol nesumokėtos ir kurios turėtų būti pagal Sutartį 
mokamos tą mėnesį, kurį buvo gauta draudimo išmoka; 2) 
padengiama Mokėjimo grafike-sąskaitoje nurodyta neišmokėta 
Turto vertė (su PVM). Tuo atveju, jei gautos draudimo išmokos 
neužtenka visoms įmokoms ir neišmokėtai Turto vertei padengti, 
Klientas turi sumokėti Bankui likusį skirtumą. Jei draudimo išmoka 
už šią sumą bus didesnė, Sutartis bus laikoma pasibaigusia, 
todėl toliau mokėti pagal Mokėjimo grafiką-sąskaitą Klientui 
nebereikės, o Bankas likusią draudimo išmokos dalį ne vėliau kaip 
per 5 darbo dienas perves į Kliento nurodytą sąskaitą. 

7. Turto grąžinimo tvarka 

sutartį). 
(taikoma, jei sudaryta atpirkimo sutartis) Klientas ne vėliau kaip 
per 5 darbo dienas nuo Sutarties termino pabaigos turi perduoti 
Turtą Atpirkėjui (Klientas turi iš anksto suderinti konkretų Turto 
pristatymo laiką). Jei Klientas nesilaiko Turto grąžinimo termino 
ir Atpirkėjas dėl to atsisako atpirkti Turtą, Klientas turi atlyginti 
visus dėl to atsiradusius Banko nuostolius. Turto grąžinimas 
įforminamas priėmimo ir perdavimu aktu, kuriame nurodomi 
apžiūros metu nustatyti Turto trūkumai, taip pat Klientui žinomi 
eismo ar kiti įvykiai, kuriems įvykus buvo apgadintas Turtas 
Sutarties galiojimo laikotarpiu. Turto priėmimo ir perdavimo akte 
gali būti nurodyta, kad išsami Turto apžiūra atliekama vėliau. Jei 
Klientas nesutinka su perduodant Turtą ar vėliau Atpirkėjo atlikos 
apžiūros akte nurodytais Turto trūkumais, visus dėl to kilusius 
ginčus Klientas privalo spręsti tiesiogiai su Atpirkėju. 

7.8. 

8. Kitos svarbios Sutarties sąlygos 
8.1. Sutartis gali būti keičiama tik bendru Kliento ir Banko sutarimu 

sudarant atitinkamą susitarimą (išskyrus šias taisykles, kurias 
Bankas gali keisti vienašališkai Pagrindinių sąlygų apraše 
nustatyta tvarka). Jei sutarties pakeitimas bus daromas Kliento 
iniciatyva, iš Kliento sąskaitos bus nurašomas Kainyne nustatytas 
mokestis. 
Visi su Sutartimi susiję Banko pranešimai ir bet kokia kita 
informacija, skirta Klientui, bus skelbiama interneto banke arba 
siunčiama Specialiojoje dalyje nurodytu elektroninio pašto 
adresu. 
Prašymus, reikalavimus ar pretenzijas, skirtas Bankui, Klientas 
galit pateikti per interneto banką, siųsti elektroniniu paštu info@ 
seb.lt arba pateikti artimiausiame Banko skyriuje. 
Klientas privalo: 

7.1. Jei    Turtas    yra    transporto    priemonė    arba    nesudėtingai 
išmontuojami įrenginiai, Klientas Turtą kartu su visais susijusiais 
dokumentais privalo grąžinti per 3 darbo dienas nuo Sutarties 
nutraukimo datos. 
Jei Turtas yra sudėtingai išmontuojama ar transportuojama 
įranga, Klientas Turtą nedelsdamas turi užkonservuoti. Turtas 
tokiu atveju išmontuojamas ir perduodamas Bankui per 10 darbo 
dienų nuo Sutarties nutraukimo datos. 
Jei Klientas nesilaiko pirmiau nurodytos grąžinimo tvarkos, Bankas 
nuo neišmokėtos Turto vertės (su PVM) Sutarties nutraukimo ar 
pasibaigimo dieną skaičiuos Sutartyje nustatytas palūkanas už 
visą vėluojamą grąžinti Turtą laikotarpį. Be to, Bankas turi teisę, 
iš anksto neinformavęs Kliento, atsiimti Turtą iš Kliento ir savo 
nuožiūra juo disponuoti. 
Turto grąžinimo laiką ir vietą iš anksto nurodo Bankas. Turto 
grąžinimas įforminamas Kliento ir Banko įgaliotų asmenų 
sudarytu priėmimo ir perdavimo aktu, kuriame nurodoma Turto 
rida, informacija apie tai, ar galioja privalomoji techninė apžiūra, 
eismo ar kiti įvykiai, kuriems įvykus Sutarties galiojimo laikotarpiu 
Turtas buvo apgadintas, taip pat visi perduodant Turtą nustatyti 
jo trūkumai, nepateikti dokumentai. 
Turtas grąžinimo metu turi būti suremontuotas, techniškai 
tvarkingas, tokios pačios komplektacijos, kokios Klientas jį gavo 
Pardavėjo, ir būklės, kuri atitinka natūralų nusidėvėjimą (kokie 
Turto trūkumai nėra laikomi natūraliu nusidėvėjimu, nurodoma 
Banko interneto puslapyje). Jei Turtas neatitinka šių reikalavimų, 
prieš grąžindamas Klientas  privalo  jį  suremontuoti  arba 
atlyginti visus dėl to Banko atsiradusius nuostolius (šis punktas 
netaikomas Nuomos sutarties sudarymo atveju, jei tarp Kliento, 
Banko ir atpirkėjo yra sudaryta Turto atpirkimo sutartis, kurioje 
yra nustatyta kitokia Turto defektų kompensavimo tvarka ir Šalys 
ją įgyvendina). 
(taikoma Nuomos sutartį sudarius dėl transporto priemonės) Jei 
grąžinant Turtą paaiškėja, kad grąžinamo Turto naudojimo limitas 
(pvz., rida, darbo valandos ir t. t.), skaičiuojant nuo paskutinės 
Turto periodinės apžiūros datos, viršija 2/3 iki kitos Turto 
periodinės apžiūros Pardavėjo nustatytą naudojimo limitą, Turtas 
Kliento sąskaita ir Banko nurodytu laiku papildomai apžiūrimas 
Turto gamintojo autorizuotame servise, kartu atliekama periodinė 
Turto techninė apžiūra. Bet kokie tokios apžiūros metu nustatyti 
Turto trūkumai šalinami Kliento sąskaita. 
(taikoma Nuomos sutartį sudarius dėl transporto priemonės) 
Grąžinamo Turto naudojimo limitas (pvz., rida, darbo valandos 
ir t. t.) negali viršyti Mokėjimo grafike - sąskaitoje nurodyto 
naudojimo limito. Už kiekvieną viršytą kilometrą, darbo valandą 
ir pan. Klientas Bankui privalo sumokėti Mokėjimo grafike- 
sąskaitoje nurodytą mokestį per 5 darbo dienas nuo atitinkamos 
sąskaitos gavimo datos (šis sutarties punktas netaikomas, jei 
Klientas, Banko ir atpirkėjas yra sudarytę Turto atpirkimo sutartį 
ir jei kompensacija už limito viršijimą sumokama pagal atpirkimo 

8.2. 

7.2. 

8.3. 

7.3. 
8.4. 
8.4.1. Banko raštišku prašymu kartą per 12 mėnesių pateikti Bankui 

priimtinos turto vertinimo bendrovės atliktą Turto vertinimo 
ataskaitą, kurioje turi būti nurodyta Turto rinkos ir likvidacinė 
vertė vertinimo dieną (pateikti tokios ataskaitos nereikia, jei 
Turtą vertina pats Bankas). Bankui priimtinų turto vertinimo 
bendrovių sąrašą galima rasti Banko interneto puslapyje. Jei 
Klientas tokios ataskaitos nepateikia per 30 dienų nuo Banko 
pareikalavimo datos, Bankas pats užsako Turto vertinimą, o 
Klientas kompensuoja Bankui tokio užsakyto vertinimo išlaidas; 

8.4.2. informuoti Banką, jei pasikeitė Kliento kontaktiniai duomenys; 
8.4.3. gauti  Banko  sutikimą,  norėdamas  perleisti  kitiems  asmenims 

Sutartyje nustatytas savo teises ir pareigas. 

7.4. 

7.5. 
8.5. Bankas turi teisę perleisti savo teises ir pareigas kitiems asmenims 

be Kliento sutikimo. 
Klientui pažeidus Sutartį, Bankas turi teisę sustabdyti Sutartyje 
nustatytų prievolių vykdymą, kol Klientas nepašalins Sutarties 
pažeidimo. 
Jei Klientas pažeidžia Sutartį, Bankas turi teisę rinkti informaciją 
apie Klientą iš finansų įstaigų ir kitų asmenų, taip pat perduoti 
informaciją apie Klientą kitoms finansų įstaigoms arba asmenims, 
kurių veikla yra skolų išieškojimas ar turto paieška. 
Kliento prašymus ar pretenzijas Bankas turi išnagrinėti ir atsakymą 
pateikti per 30 dienų nuo prašymo ir reikiamos informacijos 
pateikimo datos. Jei Banko atsakymas Kliento netenkina, jis gali 
kreiptis į Lietuvos banką (Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius, www.lb.lt). 
Pagal šią Sutartį taikoma Lietuvos Respublikos teisė, o ginčai 
sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose. 

8.6. 

8.7. 

8.8. 
7.6. 

8.9. 

7.7. 
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