
3.5. Po Turto perdavimo datos tampate visiškai atsakingi už Turtą, 
todėl turėsite toliau mokėti Sutartyje nustatytas įmokas, net jeigu 
jis būtų apgadintas arba sunaikintas.

3.6. Bankas neatsako už tai, kad Pardavėjas vėluoja ar apskritai nepri-
stato Turto arba nepašalina Turto defektų.

4. Kaip tinkamai naudotis Turtu?
4.1. Prisiminkite, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį turite:
4.1.1. naudoti Turtą tik pagal techniniuose dokumentuose nustatytą 

paskirtį, laikytis nustatytų priežiūros ir naudojimo reikalavimų;
4.1.2. laiku apmokėti visas su Turtu susijusias išlaidas ir mokesčius 

arba juos kompensuoti Bankui, jei Bankas turėjo sumokėti už Jus;
4.1.3. jei Turtas yra transporto priemonė ir kitaip nenustatyta Sutartyje, 

nenaudoti Turto bet kokio pobūdžio lenktynėse (varžybose), 
taksi ar mokymo vairuoti paslaugoms teikti;

4.1.4. atlyginti žalą, jei netinkamai naudositės Turtu;
4.1.5. jei Turtas yra transporto priemonė, savo sąskaita atlikti jos tech-

ninę apžiūrą, einamąjį ir kapitalinį remontą;
4.1.6. pasirūpinti, kad Turtas nebūtų išregistruotas iš registro ar 

sustabdytas jo leidimas dalyvauti viešajame eisme, o jei atsitiko 
bet kuri iš pirmiau nurodytų aplinkybių, privalote kuo skubiau šį 
pažeidimą pašalinti;

4.1.7. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas infor-
muoti Banką, jei Turtas buvo prarastas, nepataisomai ar smarkiai 
apgadintas, ir nurodyti, ką ketinate toliau dėl to daryti;

4.1.8. saugoti Turto dokumentus, o juos praradus – nedelsiant kreiptis į 
juos išdavusį asmenį dėl dublikato išdavimo;

4.1.9. gauti Banko sutikimą, norėdami parduoti, nuomoti, įkeisti, išmai-
nyti, užstatyti, dovanoti ar kitaip perduoti naudotis Turtą kitiems 
asmenims, juo laiduoti ar garantuoti už kitų asmenų įsipareigo-
jimus, taip pat perleisti kitiems asmenims Sutartyje nustatytas 
savo teises ir pareigas;

4.1.10. gauti Banko sutikimą, jei norite atlikti Turto pagerinimus, kurie 
negali būti atskirti nuo Turto nepadarius jam žalos (derinti 
nereikia, jei pagerinimais siekiama apsaugoti Turtą nuo sunaiki-
nimo), kadangi priešingu atveju nutraukus Sutartį Bankas Turto 
gerinimo išlaidų Jums neatlygins;

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

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

5. Kaip apskaičiuojamos Mokėjimo grafike-sąskaitoje nurodytos 
įmokos?

5.1. Mokėjimo grafike-sąskaitoje, patalpintame Jūsų interneto banke, 
nurodyta Jūsų kiekvieną mėnesį mokama Turto kainos dalis. Kokio 
dydžio kainos dalį mokėsite, pasirenkate, kai sudaroma Sutartis. 

5.2. Mokėjimo grafike-sąskaitoje, patalpintame Jūsų interneto banke, 
galite rasti konkrečią mokėjimo dieną Bankui nesumokėtą Turto 
kainos dalį. 

5.3. Mokėjimo grafike-sąskaitoje nurodytos palūkanos gali būti kinta-
mosios ar fiksuotosios.

5.4. Kintamosios palūkanos – tai tokios palūkanos, kurias sudaro 
EURIBOR ir marža.

5.5. EURIBOR – tai tarpbankinė rinkos palūkanų norma, kuri kinta kas 
3, 6 ar 12 mėn.

5.6. EURIBOR pirmą kartą nustatoma Sutarties rengimo metu, taikant 
EURIBOR, kuris galioja prieš 2 dienas iki Sutarties parengimo 
momento. Vėliau EURIBOR bus perskaičiuojama Mokėjimo 
grafike-sąskaitoje nurodytą dieną naudojant tą dieną galiojančią 
normą, o jei ta diena nėra atitinkamos tarpbankinės rinkos darbo 
diena, taikoma tokia EURIBOR, kuri buvo skelbta paskutinę prieš 

1. Įžanga
1.1   Šios taisyklės taikomos tais atvejais, kai Bankas Lizingo sutartį (to  

liau – Sutartis) sudaro su fiziniu asmeniu (vartotoju), kuriam Turtas 
perduodamas asmeniniams, šeimos ar namų poreikiams tenkinti.

1.2. Sutartį sudaro Specialioji dalis, Mokėjimo grafikas-sąskaita, Pa-
grindinių sąlygų aprašas, šios taisyklės ir Bendrosios paslaugų tei-
kimo taisyklės (taip pat ir Kainynas). Bendrosios paslaugų teikimo 
taisyklės – Banko interneto puslapyje skelbiamos taisyklės, kurios 
nustato bendrą Banko paslaugų teikimo ir klientų aptarnavimo 
tvarką. Jos taikomos visiems klientams, neatsižvelgiant į tai, ko-
kiomis Banko paslaugomis jie naudojasi. Kainynas – tai Bendrųjų 
paslaugų teikimo taisyklių dalis, kurioje nustatyti banko paslaugų 
ir operacijų įkainiai, taip pat ir įkainiai, taikomi pagal šią Sutartį.

1.3. Esant prieštaravimams tarp šių taisyklių ir Pagrindinių sąlygų 
aprašo, bus taikomas Pagrindinių sąlygų aprašas.

1.4. Pasirašydami Sutartį, Jūs patvirtinsite, kad supratote visas jos 
sąlygas (taip pat ir šias taisykles), todėl jei Jums kyla klausimų ar 
neaiškumų, kreipkitės į Jus aptarnaujantį Banko darbuotoją 

2. Kaip sudaroma Lizingo sutartis?
2.1. Sutartis bus sudaroma su Banku arba Tarpininku (tai Specialiojoje 

dalyje nurodytas Turto Pardavėjas, kuris Banko vardu su Jumis 
sudaro Sutartį). 

2.2. Prieš Sutarties sudarymą Bankui turi būti pateiktas Pardavėjo 
pasiūlymas, kuriame turi būti nurodytas išsamus Jūsų pasirinkto 
Turto aprašymas: gamybinė markė, komercinis pavadinimas, iden-
tifikacinis numeris, rida, informacija apie tai, ar galioja privalomoji 
techninė apžiūra, eismo ar kiti įvykiai (jeigu buvo), kuriems įvykus 
per laikotarpį, kai Pardavėjas buvo Turto savininkas, Turtas buvo 
apgadintas ,kiti Pardavėjui žinomi eismo ar kiti įvykiai (jeigu buvo), 
informacija apie Turto (stabdžių sistemos, vairo mechanizmo ir 
pakabos elementų, apšvietimo ir šviesos signalizavimo įtaisų, 
vairuotojų ir keleivių saugos sistemų, dujų išmetimo sistemos) 
trūkumus (jei yra) ir Jūsų su Pardavėju sutartos specialios Turto 
įsigijimo sąlygos.

2.3. Sutartis įsigalios nuo to momento, kai Jūs su Banku ją pasirašysite,  
ir laiduotojas sudarys laidavimo sutartį su Banku (jei laidavimas 
nustatytas kaip privaloma Jūsų finansavimo sąlyga). 

3. Kaip perduodamas Turtas?
3.1. Po Sutarties pasirašymo Bankas su Pardavėju sudarys Pirkimo ir 

pardavimo sutartį dėl Jūsų pasirinkto Turto. Kartu su Pirkimo ir 
pardavimo sutartimi kaip specifikacija bus duotas Jūsų pateiktas 
Pardavėjo pasiūlymas. Pirkimo ir pardavimo sutartis bus sudaroma 
pagal Bendrąsias pirkimo ir pardavimo sutarties sąlygas, su kurio-
mis galite susipažinti Banko interneto puslapyje.

3.2. Bankas nepirks Turto, jei:
3.2.1. nesumokėta Pradinė įmoka;
3.2.2. Turtas bus areštuotas, įkeistas, išnuomotas ar kitaip perduotas 

naudotis kitiems asmenims;
3.2.3. paaiškės, kad Turtu negalima naudotis dėl kitų aplinkybių, dėl jo 

vyksta ginčas teisme arba kad Pardavėjas nėra Turto savininkas.
3.3. Turtą iš Pardavėjo gausite sudarę Priėmimo ir perdavimo aktą. 

Kartu su Turtu Pardavėjas taip pat privalo Jums duoti transporto 
priemonės registracijos liudijimą, techninės apžiūros rezultatų 
kortelę (ataskaitą), techninės priežiūros knygelę, eksploatavimo 
vadovą, Turto  garantiją liudijantį dokumentą.

3.4. Po Turto perdavimo datos turite teisę reikšti Pardavėjui bet kokias 
pretenzijas, susijusias su Turtu (pvz., jei Turtas nekokybiškas ar 
neatitinka Pardavėjo pasiūlymo, taip pat jei Pardavėjas vėluoja jį 
pristatyti). Tačiau nutraukti Pirkimo ir pardavimo sutartį galėsite 
tik gavę Banko sutikimą.

Lizingo teikimo vartotojams taisyklės
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atitinkamos sąskaitos pateikimo datos.
8. Ką daryti įvykus draudžiamajam įvykiui?
8.1. Atsitikus draudžiamajam įvykiui, turite:
8.1.1. tuojau pat informuoti Banką apie Turto praradimo ar sugadinimo 

aplinkybes;
8.1.2. toliau laiku mokėti visus Mokėjimo grafike-sąskaitoje nurodytas 

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

dalių;
8.1.4. suremontuoti Turtą savo sąskaita (jei jis dar gali būti suremon-

tuotas);
8.1.5. tiesiogiai bendrauti su draudimo bendrove ir teikti visą jos 

prašomą informaciją;
8.2. Tuo atveju, jei tarp Jūsų ir draudimo bendrovės dėl Turto sunaikini-

mo ar sugadinimo pripažinimo draudžiamuoju įvykiu ar draudimo 
išmokos išmokėjimo kiltų ginčas, turite toliau mokėti Sutartyje 
nustatytas įmokas.

8.3. Jei Turtas buvo sunaikintas, o draudimo bendrovė atsisakė išmo-
kėti draudimo išmoką, per 2 savaites nuo Banko pareikalavimo 
datos turite sumokėti visas pagal Sutartį nesumokėtas įmokas ir 
Mokėjimo grafike-sąskaitoje nurodytą neapmokėtą Turto vertės 
dalį.

8.4. Jei Turtas įvykus draudžiamajam įvykiui  buvo nepataisomai suga-
dintas arba prarastas, draudimo įmoka visais atvejais išmokama 
Bankui (nebent jis nurodytų kitaip) ir panaudojama tokia tvarka: 1) 
padengiamos visos įmokos, kurios buvo iki tol nesumokėtos ir ku-
rios 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 Jūsų įmokoms ir Turto neiš-
mokėtai vertei padengti, turite sumokėti Bankui likusį skirtumą. Jei 
draudimo išmoka už šią sumą bus didesnė, Sutartis bus laikoma 
pasibaigusia, todėl toliau mokėti pagal Mokėjimo grafiką-sąskaitą 
Jums nebereikės, o Bankas likusią draudimo išmokos dalį ne vėliau 
kaip per 5 darbo dienas perves į Jūsų nurodytą sąskaitą.

9. Kokią informaciją turite teikti Bankui?
9.1. Banko prašymu per 5 darbo dienas turite pateikti informaciją, kuri 

reikalinga Bankui norint nustatyti Jūsų ar už Jus laidavusių asmenų 
mokumą (įskaitant darbdavio pažymas apie darbo užmokestį ir kt. 
dokumentus apie gaunamas pajamas).

9.2. Banko prašymu kartą per 12 mėnesių turite pateikti Bankui priim-
tinos 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 galite 
rasti Banko interneto puslapyje. Jei tokios ataskaitos nepateiksite 
per 30 kalendorinių dienų nuo Banko pareikalavimo datos, Bankas 
pats užsakys Turto vertinimą ir pareikalaus, kad kompensuotumė-
te Turto vertinimo išlaidas.

9.3. Informuokite, jei pakeitėte savo vardą, pavardę, adresą, telefoną, 
Pagrindinių sąlygų apraše nurodytą sąskaitą, taip pat jei atsirado 
aplinkybės, kurios trukdo naudotis Turtu arba vykdyti Sutartyje 
nustatytus įsipareigojimus.

10. Kas bus, jei Sutartį nutrauks Bankas?
10.1. Jei Sutartis buvo nutraukta dėl to, kad Pirkimo ir pardavimo su-

tartis nebuvo sudaryta per 2 mėnesius nuo Sutarties pasirašymo, 
Jums bus grąžinta Pradinė įmoka, o Administracinis mokestis liks 
Bankui. Jei Administracinis mokestis nesumokėtas, tą padaryti 
turite per 7 dienas nuo Sutarties nutraukimo datos (priešingu 
atveju Jums  bus skaičiuojami Pagrindinių sąlygų apraše nustatyti 
Delspinigiai).

10.2. Jei Lizingo sutartis buvo nutraukta dėl to, kad Pardavėjas negalėjo 
pateikti Turto, daugiau kaip 1 mėnesį vėluoja jį pateikti arba Jums 
atsisakius priimti Turtą per 1 mėnesį neištaiso jo defektų, Bankui 
arba Pardavėjui turite grąžinti Turtą (jei jis Jums buvo perduotas), 
o Bankas po to Jums grąžins visas sumokėtas įmokas (išskyrus 
Administracinį mokestį).

tai buvusią atitinkamos tarpbankinės rinkos darbo dieną. Mokėji-
mo grafiką-sąskaitą, kurioje nurodytos pakeistos palūkanos, galite 
rasti savo interneto banke.

5.7. Tuo atveju, jei EURIBOR bus neigiama, bus laikoma, kad ji yra lygi 
nuliui. 

5.8. Marža Sutarties pasirašymo dieną nustatoma Mokėjimo grafi-
ke-sąskaitoje ir galioja iki Sutarties pabaigos.

5.9. Fiksuotosios palūkanos – tai tokios palūkanos, kurių dydis nusta-
tomas sudarant Sutartį  ir galioja visą Sutarties laikotarpį.

5.10. Susidūrę su finansiniais sunkumais, neatidėliokite ir iškart infor-
muokite Banką telefonu 1528 ar kreipkitės į Jus aptarnaujantį 
Banko darbuotoją.

6. Kokiais atvejais taikomi delspinigiai ir baudos?
6.1. Už pavėluotą bet kokių Sutartyje numatytų įmokų mokėjimą  ir 

Jums, ir Bankui bus skaičiuojami delspinigiai, kurių dydis nustaty-
tas Pagrindinių sąlygų apraše. Delspinigiai pradedami skaičiuoti po 
to, kai pasibaigia atitinkamas mokėjimo terminas, ir baigiami, kai 
atitinkama skola yra sumokėta.

6.2. Jei netinkamai naudositės Turtu, laiku neapdrausite Turto arba 
po Sutarties nutraukimo datos negrąžinsite Bankui Turto, Bankas 
už kiekvieną tokį pažeidimą, jei jis nebus pašalintas per 5 darbo 
dienas nuo Banko pranešimo gavimo datos, galės Jums taikyti 
Pagrindinių sąlygų apraše nustatytą baudą. Net ir sumokėję baudą, 
turėsite pašalinti Sutarties pažeidimą ir atlyginti Banko nuostolius 
(jei jų nepadengia bauda).

7. Kaip draudžiamas Turtas?
7.1. Visą Sutarties galiojimo laikotarpį Turtas turi būti apdraustas 

KASKO draudimu ir transporto priemonių valdytojų civilinės 
atsakomybės privalomuoju draudimu (toliau – TPVCAP draudimas, 
jei Jūsų Turtas transporto priemonė). Jei Turtą naudosite užsienyje, 
iš anksto pasirūpinkite, kad toks draudimas galiotų ir toje užsienio 
valstybėje.

7.2. Galite pasirinkti du Turto draudimo variantus:
7.2.1. Turtą už Jus apdrausti gali Bankas, įtraukdamas į Mokėjimo 

grafiką-sąskaitą draudimo įmokas. Turtą Bankas draus grafike 
nurodytais terminais. Sutarties galiojimo laikotarpiu bet kada ga-
lite nuspręsti Turtą apdrausti savarankiškai. Tokiu atveju turite iš 
anksto informuoti Banką, kad jis galėtų parengti ir Jums pateikti 
pakeistą Mokėjimo grafiką-sąskaitą, kurioje nebeliks išlaidų Turto 
draudimui. Primename, kad už grafiko pakeitimą tokiu atveju bus 
imamas Kainyne nurodyto dydžio mokestis. 

7.2.2. Turtą galite apdrausti pats. Tokiu atveju KASKO draudimo kopiją 
turite pateikti Bankui arba Draudimo brokeriui iki Turto Priėmimo 
ir perdavimo akto sudarymo datos. Vėliau draudimo liudijimą ir 
kt. reikalingą informaciją Bankui arba Draudimo brokeriui turite 
pateikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo naujos draudimo 
sutarties sudarymo datos. Draudimo brokeris – tai Banko inter-
neto puslapyje nurodytas draudimo tarpininkas, kuriam turite 
pateikti visą su Turto draudimu susijusią informaciją. Bankui 
priimtinų draudimo bendrovių sąrašą ir pagal KASKO draudi-
mo sutartį keliamus reikalavimus galite rasti Banko interneto 
puslapyje.

7.3. Jei Bankas raštu Jus informuoja, kad draudimo bendrovė dėl svar-
bių priežasčių yra nebepriimtina Bankui, Turtas ne vėliau kaip per 7 
dienas nuo Banko raštu pateikto prašymo datos turi būti apdraus-
tas kitoje Bankui priimtinoje draudimo bendrovėje.

7.4. Jei Turtą draudžia Bankas ir draudimo bendrovė, kurioje apdraus-
tas Turtas, pakeičia draudimo taisykles arba Bankas Turtą apdrau-
džia kitoje draudimo bendrovėje, Jums pasirašytinai bus pateiktos 
naujos arba pakeistos draudimo taisyklės. Jei pakeistos draudimo 
taisyklės arba nauja draudimo bendrovė Jums nepriimtina, galite 
iš anksto, informavę Banką, Turtą šiose taisyklėse nustatyta tvarka 
apdrausti savarankiškai.

7.5. Jei Turtą draudžiate savarankiškai ir laiku nepateikėte draudimo 
liudijimo kopijos Bankui arba Draudimo brokeriui, Bankas apdraus 
Turtą jam priimtinoje draudimo bendrovėje. Tokiu atveju Banko 
išlaidas draudimo bendrovei turėsite sumokėti per 7 dienas nuo 
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Administracinį mokestį (priešingu atveju galėsite skaičiuoti 
Delspinigius).

11.3. Jei norite nutraukti Sutartį dėl to, kad Pardavėjas negali pateikti 
Turto, pristato jį tik iš dalies arba jei atsisakėte priimti Turtą ir 
Pardavėjas per 1 mėnesį nepašalino Turto trūkumų, prieš tai 
Bankui turite pateikti valstybės ar savivaldybės institucijos arba 
trečiosios šalies išvadą dėl netinkamos Turto kokybės (jei Sutartį 
ketinate nutraukti dėl netinkamos Turto kokybės) ir grąžinti Turtą 
Bankui arba Banko nurodymu tiesiogiai Pardavėjui (nebent jis 
Jums nebuvo pristatytas). Bankas per 10 darbo dienų nuo Turto 
perdavimo (o jei Turtas Jums nebuvo perduotas, – nuo Sutarties 
nutraukimo datos) grąžins Jums sumokėtas įmokas (išskyrus 
Administracinį mokestį). 

12. Kokiu būdu bus siunčiami pranešimai?
12.1. Visi su Sutartimi susiję Banko pranešimai ir bet kokia kita infor-

macija Jums bus skelbiama Jūsų interneto banke arba siunčiama 
Specialiojoje dalyje nurodytu elektroninio pašto adresu.

12.2. Bankui skirtus savo prašymus, reikalavimus ir pretenzijas galite 
taip pat siųsti per interneto banką, elektroniniu paštu info@seb.lt 
arba pateikti artimiausiame Banko skyriuje.

13. Kokiu būdu bus keičiama Sutartis?
13.1. Bankas turi teisę dėl svarbių priežasčių vienašališkai keisti šias tai-

sykles, jeigu tai nepažeidžia Jūsų teisių ir teisėtų interesų. Apie bū-
simą taisyklių pakeitimą Bankas Jus informuos ne vėliau kaip likus 
60 kalendorinių dienų iki pakeitimų įsigaliojimo datos. Pranešimas 
apie šių taisyklių pakeitimą bus pateikiamas interneto banke  ir 
viešai skelbiamas Banko interneto puslapyje. Tuo atveju, jei taisyklių 
pakeitimai Jums būtų nepriimtini, turite teisę vienašališkai nutraukti 
Sutartį ir sumokėti Turto nesumokėtą vertę ir iki tol nesumokėtas skolas.

13.2. Visos kitos Sutarties dalys (Specialioji dalis, Mokėjimo grafi-
kas-sąskaita, Pagrindinės sąlygos) gali būti keičiamos tik bendru 
Jūsų ir Banko susitarimu sudarant atitinkamą susitarimą. Jei Su-
tarties pakeitimas bus daromas Jūsų iniciatyva, turėsite sumokėti 
Kainyne nustatytą mokestį.

14. Kas yra bendros lizingo (vartojimo kredito) kainos metinė 
norma ir bendra lizingo (vartojimo kredito) kaina?

14.1. Bendra lizingo (vartojimo kredito) kaina – tai visos Sutarties 
galiojimo laikotarpiu Jūsų patiriamos išlaidos (palūkanos, admi-
nistracinis mokestis ir visi kiti su Sutarties sudarymu ir jos sąlygų 
vykdymu susiję mokesčiai (išskyrus delspinigius), kurios Bankui 
žinomos Sutarties sudarymo dieną. Sutarties galiojimo laiku ben-
dra lizingo (vartojimo kredito) kaina gali padidėti, nes numatyti 
visas aplinkybes, kurios lems padidėjusias išlaidas, sudėtinga.

14.2. Bendros lizingo (vartojimo kredito) kainos metinė norma – tai 
vartojimo kredito kaina procentais, kuri apskaičiuojama laikant, 
kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Sutarties sąlygos ir mokes-
čiai nesikeičia, o Sutarties sąlygos vykdomos laiku ir tinkamai.

14.3. Bendra lizingo (vartojimo kredito) kaina ir bendra lizingo 
(vartojimo kredito) kainos metinė norma nurodytos Mokėjimo 
grafike-sąskaitoje.

15. Ką dar turėtumėte žinoti?
15.1. Bankas turi teisę perleisti savo teises ir pareigas kitiems asme-

nims be Jūsų sutikimo.
15.2. Jei pažeisite Sutarties sąlygas, Bankas turės teisę rinkti informa-

ciją apie Jus iš finansų įstaigų ir kitų asmenų, taip pat perduoti 
informaciją apie Jus kitoms finansų įstaigoms arba asmenims, 
kurių veikla yra skolų išieškojimas ar turto paieška.

15.3. Jūsų prašymus ar pretenzijas Bankas išnagrinės ir atsakymą 
pateiks per 30 dienų nuo prašymo ir reikiamos informacijos patei-
kimo datos. Jei Banko atsakymas Jūsų netenkins, galite kreiptis į 
Lietuvos banką, (Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius, www.lb.lt).

15.4. Šiai Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė, o ginčai spren-
džiami Lietuvos Respublikos teismuose.

10.3. Jei Sutartis buvo nutraukta kitais Pagrindinių sąlygų apraše nu-
statytais pagrindais arba jei Sutartį nutraukėte neturėdami tam 
teisės, nuo Sutarties nutraukimo datos:

10.3.1. Jūsų sumokėtos įmokos nebus grąžinamos;
10.3.2. per 7 dienas turite sumokėti iki Sutarties nutraukimo  datos   

atsiradusią skolą;
10.3.3. privalote atlyginti Banko nuostolius, kuriuos grąžinus Banko pa-

dėtis  būtų tokia, kokia ji  būtų buvusi, jeigu būtumėte tinkamai 
įvykdę Sutartį;

10.3.4. neturite teisės naudotis Turtu ir privalote jį kartu su dokumen-
tais grąžinti Bankui darbo valandomis iš anksto nurodytoje 
vietoje per 3 darbo dienas nuo nutraukimo datos. Turtas grąžini-
mo metu turi būti suremontuotas, techniškai tvarkingas, tokios 
pačios komplektacijos, kokios jį gavote iš Pardavėjo, ir būklės, 
kuri atitinka natūralų nusidėvėjimą (kokie Turto trūkumai nėra 
laikomi natūraliu nusidėvėjimu, galite rasti Banko interneto 
puslapyje). Jei Turtas neatitinka šių reikalavimų, prieš grąži-
nimą turite jį suremontuoti (priešingu atveju turėsite atlyginti 
visus dėl to Banko patirtus nuostolius). Grąžindamas Turtą taip 
pat turite nurodyti Turto ridą, informaciją apie tai, ar galioja 
privalomoji techninė apžiūra, eismo ar kitus įvykius, kuriuose 
Turtas buvo apgadintas Sutarties galiojimo metu, taip pat Jums 
žinomus Turto trūkumus. Jei Turtas per Banko nustatytą terminą 
nebus grąžintas, Bankas nuo neišmokėtos Turto vertės (su PVM) 
Sutarties nutraukimo dieną apskaičiuos Sutartyje nustatytas  
palūkanas už visą vėluojamą grąžinti Turtą laikotarpį. Be to, Ban-
kas, nesikreipdamas į teismą, imsis priemonių,  būtinų  norint 
jį atsiimti. Jei Turtas bus prarastas arba jo bus neįmanoma 
susigrąžinti, turėsite Bankui sumokėti Turto nesumokėtą vertę;

10.3.5. Jums teks atlyginti visas iki Turto pardavimo datos galinčias 
atsirasti Banko išlaidas (Turto atsiėmimo, transportavimo, sau-
gojimo, tarpininkavimo jį parduodant, remonto ir kt. išlaidas).

10.4. Bankui atsiėmus Turtą, jis gali būti parduotas už mažesnę, negu 
Jūsų sumokėta vertės dalis, kainą, taip pat gali atsirasti pirmiau 
nurodytos papildomos išlaidos, todėl siūlome ir prieš  nutraukiant 
Sutartį, ir ją nutraukus nuolat bendradarbiauti su Banku, ieškoti 
galimų Turto pirkėjų ir domėtis Turto pardavimo eiga.

10.5. Jei iki Sutarties nutraukimo datos pašalinsite priežastis, nurodytas 
Banko pranešime dėl Sutarties nutraukimo, Sutartis galios toliau.

10.6. Jei Sutartis buvo nutraukta, jos galiojimas gali būti atnaujintas tik 
bendru Jūsų ir Banko susitarimu.

10.7. Jūsų mirties atveju Sutartis būtų laikoma pasibaigusia, todėl, jei 
nebūtų Jūsų paveldėtojų arba su jais nepavyktų susitarti, Bankas 
atsiimtų Turtą ir parduotų jį savo nuožiūra.

11. Kas bus, jei atsisakysite Sutarties arba ją nutrauksite?
11.1. Jei nusprendėte atsisakyti Sutarties per 14 dienų nuo jos suda-

rymo datos, nepasibaigus šiam terminui turite Bankui pateikti 
rašytinį pranešimą. Taip pat:

11.1.1. Jei Pardavėjas Jums dar neperdavė Turto, per 30 dienų nuo 
Sutarties atsisakymo  datos turite sumokėti Bankui Mokėjimo 
grafike-sąskaitoje nurodytą nesumokėtą Turto vertę ir nuo 
šios sumos apskaičiuotas palūkanas. Gavęs šią sumą, Bankas 
per 5 darbo dienas Jums ir Pardavėjui išsiųs patvirtinimą, kad 
perduoda Jums visas Banko, kaip pirkėjo, teises ir pareigas pagal 
Pirkimo ir pardavimo sutartį;

11.1.2. Jei Turtas Jums buvo perduotas, per 30 dienų nuo Sutarties 
atsisakymo datos turite sumokėti Bankui Mokėjimo grafi-
ke-sąskaitoje nurodytą nesumokėtą Turto vertę ir palūkanas, 
apskaičiuotas iki Turto vertės sumokėjimo datos. Sumokėjus šią 
sumą, Turtas taps Jūsų nuosavybe;

11.1.3. Sutarties atsisakymo atveju Administracinis mokestis ir iki 
Sutarties atsisakymo datos sumokėtos draudimo įmokos Jums 
nebus grąžinamos. Jei iki Sutarties atsisakymo datos šios sumos 
nebuvo sumokėtos, privalote tą padaryti ne vėliau kaip per 30 
dienų nuo Sutarties atsisakymo.

11.2. Jei Sutartį nutraukėte dėl to, kad Bankas tyčia vilkino sudaryti 
Pirkimo ir pardavimo sutartį , Bankas Jums grąžins sumokėtą 




