BENDROSIOS LIZINGO SUTARTIES SĄLYGOS
fiziniams asmenims
1.

Sutartis – Šalių sudaryta lizingo sutartis, įskaitant jos pagrindines
sąlygas, specialiąsias sąlygas ir bendrąsias sąlygas, mokėjimų grafiką bei
kitus galimus priedus bei pakeitimus. Esant neatitikimui tarp Sutarties
bendrųjų sąlygų, mokėjimo grafiko ir Sutarties pagrindinių sąlygų, bus
taikomos Sutarties pagrindinės sąlygos. Šalys, vykdydamos Sutartį, taip
pat vadovaujasi Bendrosiomis Bigbank AS filialo paslaugų teikimo
sąlygomis, Klientų duomenų tvarkymo principais bei Kainoraščiu, kurie
Kliento atskirai nepasirašomi, bet su kuriais Klientas gali susipažinti Banko
interneto svetainėje www.bigbank.lt
Šalys – Bankas ir Klientas.
Tarpininkas – Sutarties pagrindinėse sąlygose nurodyta siuntų, prekybos
ar paslaugų įmonė (jei nurodyta), veikianti kaip priklausomas vartojimo
kredito tarpininkas, kuris nustato Kliento tapatybę, vykdo Sutarties
dokumentų perdavimą tarp Banko ir Kliento, ir tarpininkavimo funkcijas
atlieka kaip papildomas funkcijas.
Turtas – Sutarties pagrindinėse sąlygose nurodytas ir Kliento pasirinktas
automobilis, kita transporto priemonė, įrenginys ar kitas kilnojamasis
turtas, kurį Kliento nurodymu, Bankas įsigyja iš Pardavėjo ir perduoda
Klientui valdyti ir naudotis pagal Sutartį.

SĄVOKOS

Bankas – Bigbank AS, registracijos kodas Estijos juridinių asmenų
registre 10183757, veikiantis per savo struktūrinį padalinį Lietuvoje
Bigbank AS filialą, kurio rekvizitai nurodyti Sutarties pagrindinėse
sąlygose.
Bendra Kliento mokama suma – bendra visų Kliento pagal Sutartį
mokėtinų įmokų, skirtų grąžinti Kredito sumą, sumokėti Palūkanas,
Sutarties sudarymo, Mėnesinį administravimo mokesčius ir bet kokius
kitus mokesčius, kuriuos Klientas privalo sumokėti ryšium su Sutartimi ir
kurie yra žinomi Bankui Sutarties sudarymo dieną, suma.
Bendra kredito kaina – visos išlaidos, įskaitant Palūkanas, Sutarties
sudarymo mokestį, Sutarties administravimo mokestį ir bet kokius kitus
mokesčius, kuriuos Klientas privalo sumokėti ryšium su Sutartimi ir kurie
yra žinomi Bankui Sutarties sudarymo dieną.
Bendros vartojimo kredito kainos metinė norma (BVKKMN) – Bendra
kredito kaina, išreikšta metinių procentiniu dydžiu. BVKKMN nurodyta
Sutarties pagrindinėse sąlygose.
EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) – vidutinė Europos
tarpbankinės rinkos palūkanų norma. EURIBOR rodiklį nustato,
administruoja ir skelbia Europos pinigų rinkos institutas (angl. European
Money Markets Institute) ar kita oficialiai paskirta organizacija. Jeigu
EURIBOR rodiklio reikšmė yra neigiama, ji laikoma lygi nuliui.
Įkaito davėjas – Sutarties užtikrinimo priemonės savininkas, laiduotojas,
ar bet kuris kitas asmuo, kuris sudarė užtikrinimo priemonių susitarimą su
Banku dėl Kliento įsipareigojimų, kylančių iš Sutarties, įvykdymo
užtikrinimo.
Klientas – fizinis asmuo, kuris Sutarties prasme traktuojamas kaip
vartotojas, sudarantis Sutartį asmeniniams, šeimos ar namų ūkio
poreikiams tenkinti.
Komercinis pasiūlymas – Pardavėjo Bankui pateiktas dokumentas,
kuriame aprašytas pageidaujamas įsigyti Turtas, jo kiekis, būklė ir kitos su
Turtu susijusios sąlygos. Komercinis pasiūlymas yra pasirašomas kartu su
Pirkimo-pardavimo sutartimi kaip jos priedas ir yra neatskiriama Sutarties
bei negali būti keičiamas be Banko sutikimo.
Kredito suma – bendra vartojimo kredito suma, nurodyta Sutarties
pagrindinėse sąlygose, kurią Bankas suteikia Klientui su tikslu finansuoti
Turto pirkimą iš Pardavėjo pagal Sutarties sąlygas. Kredito suma lygi Turto
pirkimo kainos, nurodytos Sutarties pagrindinėse sąlygose, ir Pradinės
įmokos skirtumui.
Laiduotojas – asmuo, kuris sudarė laidavimo sutartį su Banku dėl
laidavimo už Kliento įsipareigojimų, kylančių iš Sutarties, vykdymą.
Likutinė vertė – neapmokėta Turto kainos dalis. Tuo atveju, kai Pradinė
įmoka sumokama Pardavėjui, Likutinė vertė yra lygi Kredito sumos
likučiui.
Likutinės vertės įmokos – Likutinei vertei padengti Kliento mokamos
įmokos Bankui nurodytos Sutarties mokėjimo grafike.
Mėnesinis administravimo mokestis – Sutarties pagrindinėse sąlygose
nurodytas mokestis (jeigu taikomas), kurį Klientas kas mėnesį privalo
mokėti Bankui už Sutarties administravimą.
Mokėjimo diena – mėnesio diena, iki kurios Klientas įsipareigoja atlikti
Sutarties įmokas. Esant mokėjimų grafikui, kiekvienas įmokos Mokėjimo
diena nurodoma mokėjimo grafike. Jeigu Sutarties Mokėjimo diena yra
diena, kuri yra Banko nedarbo diena, Mokėjimo diena bus perkelta į kitą
pirmą Banko darbo dieną.
Palūkanos – mokėjimo (pelno) palūkanos, kurios yra mokestis už pinigų
skolinimą, nustatytos procentais per metus Sutarties pagrindinėse
sąlygose. Palūkanos gali būti fiksuotos, kurias sudaro tik fiksuota palūkanų
norma visam Sutarties galiojimo laikotarpiui arba kintamos, kurias sudaro
fiksuota palūkanų norma ir EURIBOR kintama palūkanų norma.
Pardavėjas – Sutarties pagrindinėse sąlygose nurodytas asmuo iš kurio
Bankas perka Turtą pagal Kliento valią ir pasirinkimą, kuris gali veikti ir
kaip Tarpininkas.
Pirkimo-pardavimo sutartis – sutartis, pagal kurią Bankas Kliento
nurodymu ir interesais perka Turtą iš Pardavėjo ir tampa Turto savininku.
Pradinė įmoka – dalis Turto kainos, kuri nėra finansuojama Banko ir kurią
Klientas sumoka nuosavomis lėšomis Pardavėjui.
Sutarties sudarymo mokestis – mokestis, nurodytas Sutarties
pagrindinėse sąlygose, kurį Klientas moka Bankui už Sutarties sudarymą.
Šio mokesčio mokėjimas Sutarties sudarymo metu atidedamas ir jis yra
grąžinamas mokėjimo grafike nustatytomis dalimis ir terminais.

2.

SUTARTIES OBJEKTAS IR TIKSLAS

2.1. Sutarties tikslu Bankas įsigyja iš Kliento pasirinkto Pardavėjo
Kliento nurodytą Turtą, kuris perduodamas Klientui valdyti ir
naudotis asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams tenkinti,
išlaikant Banko nuosavybės teisę į Turtą, o Klientas privalo mokėti
Sutartyje nurodytas įmokas bei laikytis Turto valdymo ir naudojimo
sąlygų, numatytų Sutartyje.
2.2. Klientui įvykdžius visus įsipareigojimus, kylančius iš Sutarties,
Bankas perduoda Turto nuosavybės teisę Klientui Sutartyje
nustatyta tvarka, jeigu Šalys nesusitaria kitaip.
2.3. Klientui įgijus nuosavybės teisę į Turtą, Klientas per 3 (tris) darbo
dienas privalo perregistruoti nuosavybės teisę į Turtą savo ar
trečiojo asmens vardu teisės aktų nustatytame registre. Klientui
neįvykdžius šio įsipareigojimo, Bankas, be kita ko, turi teisę pateikti
prašymą registrui išregistruoti Banko nuosavybės teisę į Turtą.
Klientas privalo padengti visas išlaidas, susijusias su Turto
nuosavybės registracija ir išregistravimu registre, taip pat atlyginti
visus nuostolius, jei per nurodytą laikotarpį Turtas nebus
perregistruotas arba išregistruotas.
2.4. Jeigu pasibaigus Sutarčiai Klientui nesuteikiama Turto nuosavybės
teisė, Klientas privalo grąžinti Turtą Bankui ar Banko nurodytam
trečiajam asmeniui su visa dokumentacija, priedais ir geros būklės,
atsižvelgiant į Turto naudojimo trukmę, paskirtį bei vidutinį
nusidėvėjimą atitinkamomis sąlygomis. Turtui negali būti padaryta
jokia materialinė žala. Jeigu Turto būklė neatitinka šioje Sutartyje ir
/ ar Pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytų reikalavimų, t. y.
nusidėvėjimo lygis viršija vidutinį nusidėvėjimą atitinkamomis
aplinkybėmis, Bankas gali reikalauti atlyginti Turto remonto darbus
ar jo vertės sumažėjimą dėl pernelyg didelio Turto nusidėvėjimo, ar
jam padarytos žalos.
3.

KREDITO SUMOS IŠMOKĖJIMAS

3.1. Bankas išmoka Kredito sumą tiesiogiai Pardavėjui pagal Pirkimopardavimo ir šią Sutartį, jei yra įvykdytos visos šios sąlygos:
3.1.1.
Yra sudaryta galiojanti su Banku suderinta Pirkimopardavimo sutartis;
3.1.2.
Klientas sumokėjo Pradinę įmoką Pardavėjui;
3.1.3.
Turtas yra apdraustas Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir
tvarka;
3.1.4.
Turtas yra perduotas Klientui ir yra tinkamai pasirašytas
su Banku suderintas Turto priėmimo – perdavimo aktas;
3.1.5.
Turto nuosavybės teisė priklauso Bankui ir Turtas yra
įregistruotas Banko vardu, nurodant Banką Turto
savininku, Klientą – Turto valdytoju, jei Turtas yra
registruotinas viešajame registre.
3.1.6.
Bankui pateiktos Sutartyje nurodytos Sutarties
užtikrinimo priemonės (jei taikomos).
3.1.7.
Bankas yra gavęs jam priklausančius tinkamai
pasirašytus Sutarties ir Pirkimo-pardavimo sutarties (su
visais priedais) dokumentus, Turto priėmimo-perdavimo
aktą.
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Bankas nėra gavęs Kliento pretenzijos dėl netinkamos
Turto kokybės ar neatitikimo Pirkimo-pardavimo sutarčiai.
3.1.9.
Įvykdytos kitos Sutarties pagrindinėse sąlygose ir/ar
Pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytos Kredito sumos
išmokėjimo sąlygos (jei taikomos).
3.2. Bankas turi teisę atsisakyti išmokėti Kredito sumą, jei Klientas
neįvykdė išmokėjimo sąlygų nurodytų Sutartyje arba pažeidė
Sutartį, ypač, jei dėl tokio pažeidimo Bankas įgijo teisę vienašališkai
nutraukti Sutartį, nors tokia teise ir nepasinaudojo.

valdymo ir naudojimo riziką bei su tuo susijusią atsakomybę prisiima
Klientas.
4.10. Jeigu Turtas yra kilnojamas ir registruotinas viešajame registre,
Bankas privalo būti registruotas jame kaip Turto savininkas. Jei nėra
atskiro susitarimo, kad Turto registraciją vykdo Pardavėjas, Banko
nuosavybės teisę į Turtą teisės aktų nustatytame viešajame registre
Klientas privalo įregistruoti ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas
po to, kai Pardavėjas perduoda Turtą Klientui. Jei registre
registruojama informacija apie asmenis, galinčius naudoti ar valdyti
Turtą, Klientas privalo būti įrašytas jame kaip Turto naudotojas ar
valdytojas. Bankas savo nuožiūra sprendžia dėl Kliento nurodytų
trečiųjų asmenų įrašymo į registrą Turto valdytojais ar naudotojais,
ar tokių asmenų įrašymo į registrą teisės delegavimo Klientui.
Klientas įsipareigoja padengti visas išlaidas ir mokesčius, susijusius
su Turto registracija, perregistravimu ar išregistravimu, taip pat
atlyginti Bankui visus nuostolius, jei per nurodytą laikotarpį nurodyta
registracija nebus atlikta.

3.1.8.

4.

TURTO PIRKIMAS IR PERDAVIMAS

4.1. Turtas perkamas pasirašius su Banku suderintą Pirkimo-pardavimo
sutartį tarp Banko, Kliento ir Kliento nurodyto Pardavėjo pagal
Pardavėjo pateiktą Komercinį pasiūlymą. Bankui įgijus nuosavybės
teisę į Turtą, Turto valdymas ir naudojimas perduodamas tiesiogiai
Klientui ir Klientas turi teisę valdyti ir naudotis Turtu atsižvelgiant į
Pirkimo-pardavimo sutarties ir Sutarties sąlygas. Esant Banko
išduotam įgaliojimui Pirkimo-pardavimo sutartį Klientas pasirašo
Banko vardu.
4.2. Kadangi Pirkimo-pardavimo sutarties tekstą ir Turto priėmimoperdavimo akto projektą ruošia ir pateikia Bankas, nei Klientas, nei
Pardavėjas negali keisti Pirkimo-pardavimo ir Turto priėmimo –
perdavimo akto sąlygų, nesuderinę jų su Banku. Pirkimo-pardavimo
sutarties ar Turto priėmimo – perdavimo akto sąlygų pakeitimas
(išskyrus pastabas apie perdavimo metu pastebėtus Turto trūkumus
ir defektus, Turto priėmimo-perdavimo datą ir laiką, Turto
identifikacinį numerį, kai perkamas naujas Turtas ir šios Sutarties
sudarymo metu Turto identifikacinis numeris nebuvo žinomas),
negavus Banko pritarimo, Pirkimo-pardavimo sutartį daro
negaliojančią, o Klientas privalo atlyginti visus dėl to Banko patirtus
nuostolius.
4.3. Sudarius Pirkimo-pardavimo sutartį, Klientas turi visas Banko, kaip
pirkėjo, teises ir praeigas (atsižvelgiant į Sutartyje nustatytus
ribojimus), išskyrus pareigą sumokėti Turto kainą Pardavėjui. Be to,
Klientas neturi teisės nutraukti Pirkimo-pardavimo sutarties, keisti
jos sąlygų, nebent Sutartyje ar Pirkimo-pardavimo nustatyta kitaip.
4.4. Perduodant Turtą ir jo priedus (įskaitant dokumentaciją, raktus,
signalizacijos pultelį ir t.t.), Klientas privalo atlikti visus reikiamus
veiksmus, kuriuos atliktų rūpestingas daikto įgijėjas, kad įsitikintų, ar
Turtas atitinka Sutarties ir/ar Pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas,
patikrinti Turto teisinį statusą, įskaitant Pardavėjo nuosavybę,
Pardavėjo atstovavimo teises ir tai, ar Turtas nėra įkeistas ir/ar nėra
kitokių jo valdymo, naudojimo ar disponavimo teisių suvaržymų. Be
to, Klientas privalo įsitikinti, kad Turtas yra tinkamas eksploatacijai
ir turi visą su Turtu privalomą perduoti dokumentaciją.
4.5. Jeigu Turtas yra transporto priemonė, Bankas turi teisę reikalauti,
o Klientas turi pareigą perduoti Bankui transporto priemonės
atsarginių raktų komplektą.
4.6. Klientas įsipareigoja nepagrįstai neuždelsti ar neatidėti Turto
priėmimo ir nedelsiant raštu pranešti Bankui apie visas aplinkybes,
kurios neleidžia Klientui tinkamai ir laiku priimti Turtą. Be to, Klientas
privalo pranešti Pardavėjui apie netinkamą Pirkimo-pardavimo
sutarties vykdymą (LR CK 6.348 str.) ir pareikalauti jo pašalinti visus
trūkumus, trukdančius priimti Turtą, o jei Turtas jau perduotas –
naudotis Turtu. Jeigu Pardavėjas šio reikalavimo nevykdo, Klientas
privalo pareikalauti pakeisti Turtą nauju ir tinkamu Pardavėjo
sąskaita. Bankas neatsako už tai, kad Pardavėjas vėluoja ar
apskritai nepristato Turto arba kitaip netinkamai vykdo Pirkimopardavimo sutartį.
4.7. Kartu su Turto valdymo ir visos jį lydinčios dokumentacijos
perdavimu, Klientas privalo pasirašyti Banko nustatytos formos
Turto priėmimo-perdavimo aktą, nustatantį faktinę Turto būklę jo
priėmimo-perdavimo metu. Jei tarp Šalių nėra susitarta kitaip,
Klientas pateikia Bankui Turto priėmimo-perdavimo aktą, kaip Turto
priėmimo-perdavimo įrodymą, ir kitus Banko reikalaujamus
dokumentus kitą darbo dieną po jo pasirašymo dienos.
4.8. Šalys susitaria, kad pasirašydamas Turto priėmimo-perdavimo
aktą, Klientas patvirtina, kad Klientas priėmė Turtą valdyti ir naudoti
bei neturi pretenzijų dėl Turto būklės ar Pirkimo-pardavimo sutarties
sąlygų.
4.9. Šalys aiškiai susitaria, kad nuo Turto perdavimo Klientui momento,
visą Turto atsitiktinio praradimo (įskaitant praradimą dėl
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių), žalos bei ar

5.

TURTO NAUDOJIMAS

5.1. Klientui leidžiama naudoti Turtą Sutarties galiojimo metu ir, jeigu
pasibaigus Sutarčiai Klientui neperleidžiama Turto nuosavybės
teisė, jis privalo grąžinti Turtą Bankui. Klientas neprivalo grąžinti
Turto Bankui, jeigu gavęs išankstinį rašytinį Banko sutikimą,
pardavė Turtą ir iš tokio pardavimo gautų pajamų grąžino Kredito
sumą, Palūkanas bei įvykdė visus kitus Sutartyje numatytus
įsipareigojimus.
5.2. Klientas įsipareigoja naudoti Turtą sąžiningai, laikydamasis teisės
aktų
reikalavimų,
Turto
naudojimo
sąlygų,
techninės
dokumentacijos,
palaikymo, naudojimo
ir
eksploatavimo
reikalavimų, kuriuos nustatė gamintojas, Pardavėjas ar Bankas ir
išimtinai pagal Turto naudojimo paskirtį, jeigu Turto naudojimo
paskirtis yra nustatyta Sutarties pagrindinėse sąlygose, saugant
visą su Turtu susijusią dokumentaciją (tokiems dokumentams
dingus ar juos sugadinus, Klientas privalo nedelsdamas imtis
priemonių jiems atkurti arba gauti tinkamus jų dublikatus).
5.3. Klientas privalo užtikrinti, kad Turtas išliktų toks, koks buvo Turto
perdavimo Klientui metu, atsižvelgiant į normalų ir įprastą Turto
nusidėvėjimą naudojant jį pagal paskirtį.
5.4. Jeigu Turtas yra transporto priemonė, papildomai taikomos 5.4.1 –
5.4.5 punktuose nurodytos sąlygos:
5.4.1.
jeigu iškyla būtinybė atlikti transporto priemonės
registruotųjų valdytojų sąrašo pakeitimus ar pakeisti kitus
transporto priemonės duomenis viešajame registre, ar dėl
bet kurios kitos priežasties, ar bet kurio kito veiksmo
Klientui reikia papildomų dokumentų (pažymų, sutikimų,
leidimų ir pan.), Klientas įsipareigoja iš anksto raštu
informuoti apie tai Banką ir, su sąlyga, kad priežastis,
reikalaujanti tokio dokumento, yra Bankui priimtina,
Bankas įsipareigoja imtis atitinkamų veiksmų išduoti tokį
dokumentą Klientui;
5.4.2.
jeigu transporto priemonė yra naudojama už Europos
ekonominės erdvės ribų, Klientas privalo apie tai iš anksto
raštu informuoti Banką, nes įvažiavimui į tokią trečiąją šalį
gali būti taikomi papildomi reikalavimai dėl to, kad
Klientas nėra Turto savininkas;
5.4.3.
Klientas įsipareigoja savo lėšomis užtikrinti transporto
priemonės techninę priežiūrą pagal laiką ir procedūras,
nurodytas garantijoje, techninėje dokumentacijoje ar
teisės aktuose, kurią atliktų Banko, Pardavėjo, Turto
gamintojo ar teisės aktų nurodytas kvalifikuotas paslaugų
teikėjas.
5.4.4.
Klientas negali naudoti transporto priemonės bet kokio
pobūdžio lenktynėse, transportavimo paslaugoms
(įskaitant taksi, pavėžėjo paslaugas ar bet kurias kitas
dalijimosi lengvaisiais automobiliais paslaugas), mokymo
vairuoti paslaugoms teikti, taip pat naudoti Turtą kita, nei
pagrindinėse Sutarties sąlygose nurodyta paskirtimi
(jeigu nurodyta) be išankstinio raštiško Banko sutikimo,
5.4.5.
Klientui gali būti taikomi papildomi Turto naudojimo, pvz.
ridos ir (ar) naudojimo paskirties, apribojimai, kurie
nustatomi Sutarties pagrindinėse sąlygose.
5.5. Turto naudojimo metu Klientas įsipareigoja vengti bet kokių teisės
aktų pažeidimų. Klientui pažeidus teisės aktą ar padarius žalą, jis
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5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

privalės padengti visas be išimties baudas, nuostolius ar bet kurias
kitas susijusias Banko išlaidas.
Klientas privalo savo lėšomis tinkamai prižiūrėti, techniškai
aptarnauti ir remontuoti Turtą, kad užtikrintų tinkamą Turto būklę.
Tai darydamas Klientas privalo vadovautis instrukcijomis,
nurodytomis dokumentacijoje, pateiktoje Klientui kartu su Turtu.
Bet kokius nebūtinus Turto pagerinimus Klientas gali daryti tik savo
lėšomis su išankstiniu raštišku Banko sutikimu. Banko sutikimas
nereikalingas pagerinimams, kurie palengvina Turto naudojimą,
nekenkia Turto būklei ir gali būti atskiriami nuo Turto nepadarius jam
žalos. Bet kokie Kliento padaryti Turto pakeitimai ar pagerinimai gali
būti atskirti nuo Turto tik tuo atveju, jeigu tai nepažeis Turto.
Priešingu atveju Turtas, kartu su pakeitimais ar pagerinimais, bus
laikomas Banko nuosavybe ir jų vertė Klientui neatlyginama.
Be išankstinio raštiško Banko sutikimo Klientas negali parduoti,
nuomoti, įkeisti, išmainyti, dovanoti ar kitaip perduoti naudotis Turtą
kitiems asmenims, juo laiduoti ar garantuoti už kitų asmenų
įsipareigojimus, taip pat perleisti kitiems asmenims Sutartyje
nustatytas savo teises ir pareigas, įregistruoti Turtą ne Lietuvos
Respublikos registre.
Klientas privalo užtikrinti, kad tretieji asmenys neapribotų Kliento ir
Banko teisių į Turtą, todėl Klientas privalo savo sąskaita išreikalauti
Turtą iš svetimo neteisėto valdymo, reikalauti pašalinti bet kokius jo
ir Banko teisių pažeidimus ir pan., taip pat ginti savo ir Banko
pažeistas teises teisminėse ir kitose institucijose.
Bankui pareikalavus, Klientas privalo sudaryti Bankui sąlygas darbo
metu netrukdomai apžiūrėti Turtą ir susipažinti su jo naudojimo
sąlygomis bei dokumentacija.
Bet kokia Turtui padaryta žala ar bet kurios aplinkybės, kurios
neleidžia Turto naudoti, neatleidžia Kliento nuo prievolės vykdyti
įsipareigojimus pagal Sutartį. Klientui tenka atsakomybė užtikrinti,
kad visą Sutarties laikotarpį Turtas būtų tinkamos būklės
eksploatacijai
6.

6.8.

6.9.

ĮMOKŲ MOKĖJIMAS
6.10.

6.1. Jeigu Šalys nėra susitariusios kitaip, Pradinė įmoka, nurodyta
Sutarties pagrindinėse sąlygose, turi būti sumokėta Pardavėjui per
dvi (2) darbo dienas po Sutarties pasirašymo.
6.2. Klientas Sutarties mokėjimo grafike nurodyta tvarka ir terminais
įsipareigoja Bankui grąžinti Likutinę vertę, Sutarties sudarymo
mokestį, Palūkanas ir Mėnesinį administravimo mokestį. Visas
pagal Sutartį mokėtinas sumas Klientas įsipareigoja sumokėti į
Banko sąskaitą, nurodytą Sutarties pagrindinėse sąlygose prie
Banko rekvizitų. Klientas turi teisę atsisakyti priimti įmokas iš
trečiųjų asmenų, jei tai pažeistų Bankui taikomus pinigų plovimo ir
terorizmo finansavimo prevencijos reikalavimus.
6.3. Šalių susitarimu, paskutinę Likutinės vertės įmoką lizingo laikotarpio
pabaigoje nustato Bankas, atsižvelgdamas į Turto vertę, pirkimo
kainą, Sutarties terminą ir Kliento pasiūlytą likutinę vertę. Sutarta
likutinė vertė lizingo laikotarpio pabaigoje nurodoma Sutarties
pagrindinėse sąlygose. Sutarta likutinė vertė gali būti mažesnė nei
faktiškai nustatyta likutinė Turto vertė lizingo laikotarpio pabaigoje.
6.4. Mokamos fiksuotosios arba kintamosios Palūkanos, atsižvelgiant į
tai, kas nurodyta Sutarties pagrindinėse sąlygose.
6.5. Palūkanos skaičiuojamos Sutarties galiojimo metu nuo negrąžintos
Kredito sumos nuo tos dienos, kai Turtas buvo perduotas valdyti
Klientui, iki visiško Kredito sumos grąžinimo.
6.6. Palūkanos skaičiuojamos laikant, kad mėnuo turi faktinį dienų
skaičių, o metai 360 dienų. Ataskaitinis Palūkanų skaičiavimo
laikotarpis yra laikotarpis tarp Mokėjimo dienų. Pirmasis ataskaitinis
Palūkanų mokėjimo laikotarpis prasideda nuo Turto valdymo
perdavimo Klientui dienos.
6.7. Jeigu Šalys susitarė dėl kintamų Palūkanų, pirmą kartą EURIBOR
reikšmę Bankas nustato Kredito sumos išmokėjimo dieną,
remdamasis atitinkamo laikotarpio EURIBOR norma, galiojusią
prieš dvi (2) darbo dienas iki Kredito sumos išmokėjimo dienos.
Vėliau Palūkanos keičiamos tokiu dažnumu, koks EURIBOR
laikotarpis nurodytas Sutartyje, t.y. jei EURIBOR laikotarpis yra 6
mėn., tai Palūkanos peržiūrimos 2 kartus metuose kas 6 mėn., jei
nustatytas laikotarpis yra 3 mėn., tai Palūkanos peržiūrimos 4 kartus
metuose kas 3 mėn. ir t.t. Tokiais atvejais Bankas taiko EURIBOR
normą, kuri galiojo prieš dvi (2) darbo dienas iki naujos EURIBOR
normos nustatymo dienos. Jei diena, kai nustatoma EURIBOR

6.11.

norma, patenka į savaitgalį ar valstybinę šventę, Bankas nustato
EURIBOR normą pirmąją po šios dienos einančią banko darbo
dieną, remdamasis EURIBOR norma, galiojančia prieš dvi (2) darbo
dienas iki EURIBOR normos nustatymo dienos. Atnaujintą
mokėjimo grafiką Bankas pateikia Klientui elektroniniu paštu ar
registruotu paštu, arba Banko savitarnos sistemoje, arba kitokiu
sutartu būdu per 7 (septynias) darbo dienas nuo EURIBOR
nustatymo kitam EURIBOR laikotarpiui dienos. Negavus mokėjimo
grafiko, Klientas įsipareigoja informuoti apie tai Banką ir yra
neatleidžiamas nuo pareigos laiku ir tinkamai vykdyti sutartinių
įsipareigojimų. Jei Klientas negautų mokėjimo grafiko, Klientas
privalo atlikti mokėjimą vėliausiai iki Mokėjimo dienos pagal tokią
pačią EURIBOR ar kitą taikomą bazinę Palūkanų normą, kuri buvo
taikoma prieš tai buvusiai Mokėjimo dienai.
Jeigu Bankas nebegali remtis EURIBOR ar kita taikoma bazine
Palūkanų norma, jis turi teisę vienašališkai pakeisti EURIBOR ar
kitą taikomą bazinę Palūkanų norma kita bazine norma, kuri yra:
6.8.1.
oficialiai nurodyta, įvardinta ar rekomenduojama
taikomos bazinės Palūkanų normos administratoriaus ar
bet kurios atitinkamos reguliavimo ar priežiūros
institucijos kaip taikomos bazinės Palūkanų normos
pakaitalas; ar
6.8.2.
visuotinai pripažinta kaip tinkamas taikomos bazinės
Palūkanų normos pakaitalas.
Bankas turi teisę vienašališkai pakeisti EURIBOR ar kitą taikomą
bazinę Palūkanų normą esant bet kuriai iš toliau išvardintų sąlygų:
6.9.1.
reikšmingai pasikeitė metodologija, formulė ar kitos
priemonės, skirtos šiai bazinei Palūkanų normai nustatyti;
6.9.2.
tokios bazinės Palūkanų normos administratorius kuriam
laikui ar neterminuotai nutraukia bazinių Palūkanų
normos skelbimą;
6.9.3.
bazinės Palūkanų normos administratoriaus prižiūrėtojas
viešai paskelbia, kad nebegalima toliau naudoti tokios
bazinės Palūkanų normos; ar
6.9.4.
Banko nuomone, bazinė Palūkanų norma nebėra tinkama
Palūkanoms pagal Sutartį skaičiuoti.
Bankas praneša Klientui apie naują bazinę Palūkanų normą,
taikomą vietoj EURIBOR ar kitos taikomos bazinės normos, taip pat
apie jos dydį ir apskaičiavimo principus elektroniniu paštu arba kitu
šalių sutartu būdu. Jei Klientas nesutinka su Banko pasirinktos
naujos bazinės Palūkanų normos taikymu, Klientas turi teisę
anksčiau laiko nutraukti Sutartį per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių
dienų nuo dienos, kai Bankas išsiuntė Klientui atitinkamą
pranešimą, jei iki šio laikotarpio pabaigos Sutartyje nurodytais
kontaktais pateikė Bankui pranešimą apie Sutarties nutraukimą
raštu ar kitoje patvarioje laikmenoje ir įvykdė visus Sutarties
įsipareigojimus. Jei per pirmiau nurodytą terminą (60 dienų) Klientas
nevykdė savo įsipareigojimų Bankui, laikoma, kad Klientas sutiko
pakeisti bazinę Palūkanų normą nauja Banko nustatyta bazine
Palūkanų norma. Naujoji bazinė Palūkanų norma įsigalioja kitą
kalendorinę dieną po to, kai pasibaigia minėtas terminas.
Nepateikus ar negavus pranešimo, Klientas įsipareigoja informuoti
apie tai Banką ir yra neatleidžiamas nuo pareigos laiku ir tinkamai
vykdyti sutartinių įsipareigojimų. Jei Bankas nepateiktų tokio
mokėjimo grafiko ar pranešimo ar elektroninės sąskaitos, Klientas
įsipareigoja atlikti mokėjimą vėliausiai iki Mokėjimo dienos pagal
tokią pačią EURIBOR ar kitą taikomą bazinę Palūkanų normą, kuri
buvo taikoma prieš tai buvusiai Mokėjimo dienai.
7.

ĮMOKŲ PASKIRSTYMAS

7.1. Bankas negali atsisakyti priimti dalinių įmokų. Jeigu pagal Sutartį
Klientas atliko įmoką, kurios nepakanka padengti visų pradelstų
mokėjimų, įmoka paskirstoma tokia tvarka:
7.1.1. pirmąja eile dengiamas Sutarties keitimo mokestis; antrąja eile –
įgaliojimų ar kopijų išdavimo mokestis, trečiąja eile – kiti mokesčiai
pagal Banko Kainoraštį, ketvirtąja eile – išankstinio/dalinio
grąžinimo mokestis; penktąja eile – baudos, susijusios su Turto
naudojimu, išlaidos, susijusios su reikalavimo įvykdyti prievolę
pareiškimu ir išieškojimu, Turto draudimo, Turto registracijos
išlaidos; šeštąja eile – delspinigiai, baudos; septintąja eile –
teismo procesinės palūkanos; aštuntąja eile – Mėnesinis
administravimo mokestis; devintąja eile – Palūkanos, Sutarties
sudarymo mokestis, Likutinė vertė. Bankas pasilieka teisę
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7.1.2.

7.1.3.

sudengti Palūkanas ir kitus su Kredito suma susijusius mokesčius
paskutinę tokių mokesčių ataskaitinio laikotarpio dieną.
Jei eilėje yra nurodyti keli mokėjimai, laikantis nurodyto eiliškumo,
pirmiausiai dengiami tie mokėjimai, kurių mokėjimo terminai
sueina anksčiausiai, antra, mokėjimai, kurių terminai suėjo vėliau
ir t.t.
Klientui sudarius kelias kredito sutartis ir netinkamai vykdant bet
kurios sutarties mokėjimus, Bankas turi teisę gautas lėšas
nukreipti Bankui priimtinų sutarčių įsiskolinimo dengimui,
neatsižvelgiant į mokėjimo pavedime nurodytus duomenis. Šiame
punkte nurodyta įmokų dengimo tvarka taikoma ir įmokoms
gautoms pagal nuolatinio pavedimo ar elektroninės sąskaitos
sutartis nepriklausomai nuo to, kokios sutarties įmokai nuolatinio
pavedimo ar elektroninės sąskaitos sutartis buvo sudaryta.
8.

8.12.

DRAUDIMAS

8.1. Klientas įsipareigoja užtikrinti Sutartyje nurodytą nepertraukiamą
Turto draudimo apsaugą visoje jo eksploatavimo teritorijoje nuo
Turto perdavimo Klientui dienos, bet ne vėliau nei Klientui pereina
atsitiktino Turto sugadinimo, sunaikinimo ar praradimo rizika, iki
galutinio įsipareigojimų, kylančių iš Sutarties, įvykdymo, tačiau ne
trumpiau nei Turtas bus perduotas Kliento, Banko ar trečiojo
asmens nuosavybėn arba grąžintas Bankui Sutartyje ar teisės
aktuose nustatyta tvarka. Reikalingos draudimo apsaugos apimtis
yra nustatyta Sutarties pagrindinėse sąlygose.
8.2. Jei pareiga apdrausti Turtą kyla iš taikytinos teisės, Klientui tenka
atsakomybė užtikrinti teisės aktuose nustatytą Turto draudimo
apsaugą.
8.3. Turto draudimą įrodantys dokumentai Bankui turi būti pateikti per
tris (3) darbo dienas nuo atitinkamos draudimo sutarties sudarymo.
Jeigu draudimo sutarties galiojimas priklauso nuo draudimo įmokos
sumokėjimo, kartu su draudimo dokumentais Bankui turi būti
pateikta mokėjimo pavedimo kopija, patvirtinanti draudimo įmokos
sumokėjimą.
8.4. Klientas privalo užtikrinti, kad Kliento ir draudiko sudarytoje
draudimo sutartyje naudos gavėju būtų nurodytas Bankas.
8.5. Jeigu Bankas ir Klientas nesusitarė kitaip, kiekvieną draudimo
sutartį privaloma sudaryti ne trumpesniam nei vienerių (1) metų
laikotarpiui ar iki Sutarties pabaigos dienos. Jeigu draudimo sutartis
buvo sudaryta trumpesniam nei Sutarties galiojimo laikotarpiui,
Klientas įsipareigoja pateikti Bankui naują ar pratęstą draudimo
polisą ne vėliau nei prieš septynias (7) dienas iki esamo draudimo
poliso pabaigos.
8.6. Jei pasibaigus Sutarčiai Turtas nėra perduotas Bankui, Klientas ir
toliau lieka atsakingas už Turto draudimo apsaugą, atitinkančią
Sutarties reikalavimus.
8.7. Sudarytos Turto draudimo sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik
gavus raštišką Banko sutikimą.
8.8. Sudarant naują draudimo sutartį, Turtas turi būti draudžiamas ne
mažesne nei Turto įsigijimo kaina arba suma ne mažesne nei Turto
rinkos verte, atsižvelgiant į tai, kuri vertė (įsigijimo ar rinkos) yra
didesnė. Kai pratęsiama ar sudaroma kita draudimo sutartis,
pasibaigus ankstesnės draudimo sutarties galiojimui - sumai ne
mažesnei nei Sutartyje nurodyta Turto Likutine verte arba draudimo
bendrovės nustatyta Turto rinkos verte, priklausomai nuo to, kuri iš
jų yra didesnė.
8.9. Turto draudimo sutartis turi būti sudaroma su Kliento pasirinkta ir
Bankui priimtina draudimo bendrove arba kita Kliento pasiūlyta ir
Bankui priimtina draudimo bendrove, jeigu tokios draudimo
bendrovės draudimo sutarties apsauga atitinka Sutartyje numatytus
draudimo reikalavimus. Bankas pasilieka teisę per Banko nustatytą
papildomą terminą, apie kurį Klientas bus informuotas atskirai, atlikti
papildomą pateiktos kitos draudimo bendrovės draudimo sutarties
vertinimą, ar suteikiama draudimo apsauga atitinka aukščiau
pateiktus reikalavimus. Bankui priimtinų draudimo bendrovių
sąrašas skelbiamas Banko interneto svetainėje.
8.10. Jeigu dėl bet kokios priežasties ir bet kuriuo šios Sutarties galiojimo
metu Turtui nebūtų užtikrinta Sutartyje nurodyta draudimo apsauga,
Klientas įsipareigoja nedelsdamas apie tai pranešti Bankui.
8.11. Sutartis laikoma neatšaukiamu Kliento sutikimu Bankui gauti iš
draudimo brokerio ar draudimo bendrovių visą reikiamą informaciją
apie Turto draudimą ir Turto draudimo sutarčių sąlygų vykdymą.
Jeigu Klientas neįvykdytų 8.11 punkte numatytos draudimo

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

pareigos, Bankas turi teisę pats apdrausti Turtą ir išieškoti iš Kliento
visas išlaidas, susijusias su Turto draudimu. Išlaidų apmokėjimas
neatleidžia Kliento nuo prievolės sumokėti 14.4 punkte nustatytą
baudą. Tokiu atveju, Klientas privalo pats kreiptis į Banką, kad gautų
Banko sudarytą Turto draudimo sutartį ir polisą. Klientas privalo
užtikrinti tinkamą visų draudimo sutarties įsipareigojimų vykdymą,
įskaitant draudimo bendrąsias sąlygas, net ir tuo atveju, jei
draudimo sutartį sudaro Bankas. Klientas negali remtis
prieštaravimais, jog nebuvo supažindintas su draudimo sutarties
sąlygomis.
Draudiminio įvykio atveju Klientas privalo:
8.12.1. dėti visas įmanomas pastangas, kad išsaugotų Turtą ir
apsaugotų jį nuo didesnės žalos;
8.12.2. nedelsiant informuoti draudiką, policiją ar kitą
kompetentinga instituciją ir ne vėliau kaip per 1 (vieną)
darbo dieną - Banką.
8.12.3. atstovauti Bankui ir tiesiogiai bendradarbiauti santykiuose
su draudiku, policija, kitomis institucijomis, autoservisu ir
kitais asmenimis susijusiais su draudiminiu įvykiu
(įskaitant draudimo išmoką, Turto atkūrimą ir remontą),
tačiau tai neatima Banko teisės bet kuriuo metu
asmeniškai dalyvauti procese.
8.12.4. suremontuoti Turtą savo sąskaita (jei jis dar gali būti
suremontuotas);
Draudiminis įvykis ir/ar ginčas su draudimo bendrove dėl
draudiminės išmokos neatleidžia Kliento nuo pareigos toliau vykdyti
savo įsipareigojimus pagal Sutartį,
Klientas įsipareigoja padengti visas išlaidas ir mokesčius, susijusias
su Turto draudimu. Kliento išlaidos, susijusios su draudimu, yra
draudimo įmoka, už draudimą atitinkamu laikotarpiu, kurios dydis
priklauso nuo Kliento pasirinktos draudimo bendrovės siūlomų
sąlygų. Jei Turto draudimo sutartis nustato Turto draudimo įmokų
mokėjimą dalimis, laikotarpis tarp įmokų negali būti trumpesnis nei
6 (šeši) mėnesiai. Klientas įsipareigoja pateikti draudimo įmokų
apmokėjimą patvirtinančius dokumentus Bankui visu draudimo
galiojimo laikotarpiu.
Įvykus draudiminiam įvykiui, Bankas turi teisę vienašališkai
nuspręsti, kaip panaudoti draudimo išmoką, be kita ko, Turto
atkūrimui ar visiškam ar daliniam įsipareigojimų įvykdymui, įskaitant
išankstinį įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymą prieš terminą. Jei
draudimo išmoka viršija Kliento įsipareigojimų pagal Sutartį dydį,
Bankas turi teisę panaudoti draudimo išmoką iš dalies ar visiškai
įvykdydamas reikalavimus, kylančius iš kitos Šalių sudarytos
sutarties, įskaitant išankstinį įsipareigojimų įvykdymą prieš terminą.
Jeigu Turtas (jo dalis) sunaikinamas, žūsta, dingsta ar
sugadinamas, o draudikas nemoka draudimo išmokos arba jos
nepakanka visiems mokėjimas pagal Sutartį įvykdyti, Klientas
privalo Banko pasirinkimu per jos nustatytą terminą sumokėti visus
tokius mokėjimus arba savo sąskaita suremontuoti Turtą, jei Turtas
remontuotinas, ar kitaip atstatyti jo būklę į tokią, kokios jis turi būti
pagal Sutartį, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą.
Dėl rinkos praktikos, taikytinos teisės pasikeitimų, ar dėl bet kurios
kitos priežasties Bankas gali vieną kartą per metus vienašališkai
pakeisti savo reikalavimus dėl draudimo apsaugos apie tai
informuodamas Klientą ne vėliau kaip prieš du (2) mėnesius iki
galiojančios draudimo sutarties pabaigos.
Jei 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
9.

IŠANKSTINIS GRĄŽINIMAS

9.1. Klientas turi teisę bet kuriuo metu grąžinti visą arba dalį Kredito
sumos. Tai padaręs, jis turi teisę į Bendros kredito kainos
sumažinimą, kurį sudaro likusio Sutarties trukmės laikotarpio,
skaičiuojamo nuo Kredito sumos ar jos dalies grąžinimo dienos,
Palūkanos ir išlaidos.
9.2. Norėdamas pasinaudoti teise grąžinti visą arba dalį Bendros kredito
sumos Kredito gavėjas privalo iš anksto informuoti Kredito davėją ir
nurodyti visos Bendros kredito sumos grąžinimo datą arba sumą,
skirtą dalies Bendros kredito sumos grąžinimui.
9.3. Grąžinant visą Kredito sumą kartu sumokami iki grąžinimo dienos
paskaičiuoti mokesčiai, kuriuos sudaro Palūkanos, Mėnesinis
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administravimo mokestis, Sutarties sudarymo mokestis. Klientas
taip pat privalo sumokėti kompensaciją pagal 9.6 punktą (jei
taikoma), delspinigius, baudos ir skolos išieškojimo išlaidas, jei tokių
būtų. Grąžinus visą Kredito suma ir įvykdžius kitus Sutartyje
nustatytus įsipareigojimus, Bankas perleidžia Turto nuosavybės
teisę Klientui, jei Šalys nesusitaria kitaip.
9.4. Grąžinus dalį Kredito sumos, dėl likusios sumos, mažinant mėnesio
įmokos dydį ir nekeičiant galutinio kredito grąžinimo termino, jeigu
Šalys nesusitaria kitaip, sudaromas naujas mokėjimo grafikas, kuris
Klientui išsiunčiamas el. pašto arba pašto pranešimu ir yra
privalomas vykdyti grafike nurodytais terminais.
9.5. Jeigu Klientas nepadengia Kredito sumos, Palūkanų ir kitų
mokėtinų sumų iki suderintos išankstinio grąžinimo dienos,
nurodytos pranešime, pranešimas apie išankstinį grąžinimą bus
laikomas negaliojančiu. Jeigu Klientas tik iš dalies padengtų Kredito
sumą ir kitas mokėtinas sumas iki suderintos išankstinio grąžinimo
dienos, Klientas bus laikomas atlikęs dalinį Kredito sumos
grąžinimą, o likusios Kredito sumos atžvilgiu mokėjimai toliau bus
atliekami pagal Sutartį.
9.6. Jeigu anksčiau nustatyto termino grąžinama Kredito suma ar jos
dalis viršija Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 17
straipsnio 2 dalyje įtvirtintą sumą per bet kurį dvylikos mėnesių
laikotarpį, Klientas privalo sumokėti kompensaciją, kuri lygi vienam
(1) procentui nuo anksčiau nustatyto termino grąžinamos Kredito
sumos, kai laikotarpis nuo Kredito sumos grąžinimo anksčiau
nustatyto termino datos iki Sutarties pabaigos datos yra ilgesnis
kaip vieneri metai, arba kompensaciją, kuri lygi pusei (0,5) procento
nuo anksčiau nustatyto termino grąžinamos Kredito sumos dalies,
kai laikotarpis nuo Kredito sumos grąžinimo anksčiau nustatyto
termino datos iki Sutarties pabaigos datos yra trumpesnis kaip
vieneri metai. Jeigu aukščiau nurodyta kompensacija yra didesnė
nei Palūkanų suma, kurią Klientas sumokėtų vykdydamas Sutartį iki
jos pabaigos datos, Klientas privalo sumokėti kompensaciją, kuri
lygi iki Sutarties pabaigos datos apskaičiuotai Palūkanų sumai.
Kompensacija netaikoma, kai Kredito suma grąžinama anksčiau
nustatyto termino tuo laikotarpiu, kai Palūkanų norma yra kintama.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

10. UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS
10.1. Siekiant užtikrinti įsipareigojimų, kylančių iš Sutarties, įvykdymą
Klientas turi sudaryti Sutarties pagrindinėse sąlygose nurodytas
užtikrinimo priemonių sutartis su Banku ir/ar Įkaito davėju.
10.2. Pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma su Pardavėju tik tuo atveju,
jei buvo sudarytos visos užtikrinimo priemonių sutartys, nurodytos
Sutarties pagrindinėse sąlygose, ir jei buvo atlikti visi būtini
užtikrinimo priemonių nustatymo veiksmai, bei Klientas padengė
visus mokesčius susijusius su užtikrinimo priemonių nustatymu
(įskaitant valstybinius, notarų, registravimo ir kitus mokesčius)
pateikdamas Bankui mokėjimo įrodymus.
10.3. Tuo atveju, kai kuri nors užtikrinimo sutartis nėra sudaryta dėl
priežasčių, nepriklausančių nuo Banko, ir Bankas patyrė išlaidų,
susijusių su užtikrinimo sutarties parengimu (pvz., Notaro mokestis
už dokumento projekto parengimą ir kt.), Klientas privalo atlyginti
minėtas išlaidas Bankui.
10.4. Klientas įsipareigoja užtikrinti Sutarties užtikrinimo priemonių
draudimą, atitinkantį Sutarties sąlygas.
10.5. Siekiant išlaikyti Sutarties užtikrinimo priemonių vertę, Klientas
įsipareigoja dėti visas pastangas, kad užtikrinimo priemonės būtų
naudojamos laikantis sudarytų užtikrinimo priemonių sutarčių
sąlygų.

11.6.

11.7.

11.8.

11. SUTARTIES ATSISAKYMAS IR NUTRAUKIMAS KLIENTO
REIKALAVIMU
11.1. Klientas, nenurodydamas priežasties, gali atsisakyti Sutarties per 2
(dvi) kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos apie tai
raštu ar kitoje patvarioje laikmenoje iš anksto pranešdamas Bankui.
Tokiu atveju:
11.1.1. jei Turtas yra perduotas Klientui, Klientas ne vėliau kaip
iki šio laikotarpio pabaigos grąžina Bankui išmokėtą ar
Sutartyje Pardavėjui numatytą išmokėti Kredito sumą (jei
Kredito suma dar neišmokėta) be jokių Palūkanų, kitų
mokesčių, išlaidų ar kompensacijų, ir įvykdžius šią sąlygą,

11.9.

turi teisę pasilikti Turtą. Tokiu atveju Bankas išduoda
įgaliojimą perregistruoti Turtą Kliento vardu, jei Turtas
registruotinas viešajame registre.
11.1.2. jei Turtas neperduotas Klientui, Bankas vienašališkai
nutraukia Pirkimo-pardavimo sutartį ir tokiu atveju
taikomos atitinkamos Pirkimo-pardavimo sutarties
sąlygos (įskaitant Kliento pareigą atlyginti nuostolius bei
teisė kreiptis į Pardavėją dėl Pradinio įnašo grąžinimo).
Klientas, nenurodydamas priežasties, gali atsisakyti Sutarties per
14 kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo dienos, o jei Sutartis
gaunama vėliau – nuo jos gavimo dienos apie raštu ar kitoje
patvarioje laikmenoje iš anksto pranešdamas Bankui. Tokiu atveju:
11.2.1. jei Turtas yra perduotas Klientui, Klientas ne vėliau kaip
per 30 kalendorinių dienų nuo minėto pranešimo
išsiuntimo dienos grąžiną Bankui išmokėtą ar Sutartyje
numatytą išmokėti Kredito sumą (jei Kredito suma dar
neišmokėta), sumokėdamas iki šios sumos grąžinimo
dienos paskaičiuotas Palūkanas ir, įvykdžius šią sąlygą,
turi teisę pasilikti Turtą. Tokiu atveju Bankas išduoda
įgaliojimą perregistruoti Turtą Kliento vardu, jei Turtas
registruotinas viešajame registre.
11.2.2. jei Turtas neperduotas Klientui, Bankas vienašališkai
nutraukia Turto pirkimo-pardavimo sutartį ir tokiu atveju
taikomos atitinkamos Pirkimo-pardavimo sutarties
sąlygos (įskaitant Kliento pareigą atlyginti nuostolius bei
teisė kreiptis į Pardavėją dėl Pradinio įnašo grąžinimo).
Pranešimai apie 11.1-11.2 punktuose nurodytą Sutarties
atsisakymą pateikiami Bankui laikantis 16 skyriuje nurodytos
pranešimų pateikimo tvarkos. Jei Klientas nesilaiko 16 skyriuje
nurodytos pranešimų pateikimo tvarkos ar 11.1-11.2 punktuose
nurodytų Sutarties atsisakymo sąlygų, laikoma, kad Sutarties
nebuvo atsisakyta.
Kliento teisė grąžinti Turtą pasinaudojus 11.1-11.2 punktuose
nurodytu Sutarties atsisakymu įgyvendinama atsižvelgiant į teisės
aktų, nustatančių daiktų grąžinimą, reikalavimus.
Jeigu Pardavėjas neperduoda Turto Klientui, arba perduoda tik dalį
jo, arba Turtas neatitinka Pirkimo-pardavimo sutarties, Klientas turi
teisę:
11.5.1. sustabdyti savo prievolių pagal Sutartį vykdymą;
11.5.2. reikalauti, kad Bankas grąžintų jam sumokėtas įmokas.
Klientas gali pasinaudoti 11.5 punkte nustatytomis teisėmis tik po
to, kai jis kreipėsi į Pardavėją su prašymu tinkamai įvykdyti Pirkimopardavimo sutartį, tačiau per vieną mėnesį po tokio kreipimosi
prekių Pirkimo-pardavimo sutarties sąlygos nebuvo įvykdytos ir:
11.6.1. Klientas pateikė Bankui valstybės ar savivaldybių
institucijos arba trečiosios šalies išvadą dėl netinkamos
prekės kokybės, jeigu prekių Pirkimo-pardavimo sutartis
buvo nutraukta dėl netinkamos Turto kokybės, ir
11.6.2. Klientas grąžino Bankui tai, ką gavo pasibaigusios Pirkimopardavimo sutarties pagrindu, išskyrus atvejus, kai Pirkimopardavimo sutartis nutraukiama dėl to, kad Pardavėjas
neperdavė Turto.
Bankas po to, kai Klientas įvykdo 11.6 punkte nurodytas sąlygas ir
gauna visus Klientui privalomus pateikti dokumentus, ne vėliau kaip
per 10 darbo dienų, grąžina Klientui jo sumokėtas įmokas ir įgyja į
Pardavėją atgręžtinio reikalavimo teisę dėl Banko grąžintų įmokų ir
kitų patirtų nuostolių atlyginimo.
Norėdamas pasinaudoti 11.5 punkte nurodytomis teisėmis, Klientas
privalo pateikti Bankui prašymą raštu ar kitoje patvarioje laikmenoje
pateikiami laikantis 16 skyriuje nurodytos pranešimų pateikimo
tvarkos. Tokiame prašyme turi būti nurodytas Kliento reikalavimas,
Pirkimo-pardavimo sutarties nevykdymo aplinkybės ir Kliento
kreipimosi į Pardavėją data, o kartu su juo turi būti pateiktos minėto
Kliento kreipimosi ir Pardavėjo atsakymo (jei Klientas jį gavo)
kopijos bei 11.6 punkte numatytų sąlygų įvykdymą patvirtinantys
dokumentai (išvada dėl netinkamos Turto kokybės/neatitikimo
Pirkimo-pardavimo sutarčiai ir Turto grąžinimo-priėmimo aktas, jei
Turtas buvo grąžintas Pardavėjui). Bankas turi teisę prašyti iš
Kliento papildomos informacijos (pvz., informacijos apie Turto
garantinius terminus).
Įgyvendinant 11.6.2 punkto reikalavimą Turtas turi būti grąžinamas
Bankui arba, esant atitinkamam Banko nurodymui, – Pardavėjui.
Turtas turi būti grąžinamas tokios būklės ir kokybės, kokios jis buvo
perduotas Klientui, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą. Turto
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grąžinimas įforminamas Klientui pasirašant su, atitinkamai, Banku
arba Pardavėju Turto grąžinimo-priėmimo aktą. Jeigu Turtas buvo
grąžintas Pardavėjui, Klientas privalo nedelsdamas pateikti Bankui
vieną Turto grąžinimo-priėmimo akto egzempliorių.
11.10. Kliento reikalavimas pasinaudoti 11.5 punkte nurodytomis
teisėmis gali būti netenkinamas, jei jis yra aiškiai nepagrįstas –
pateiktas praleidus įstatymuose nurodytus terminus reikalavimams
dėl parduotų daiktų trūkumų pareikšti (LR CK 6.338 str.), pateiktas
nesilaikant Sutartyje numatytos tvarkos, iš pateiktos valstybės ar
savivaldybių institucijos ar trečiojo asmens išvados dėl netinkamos
Turto kokybės/neatitikimo Sutarčiai negalima daryti išvados, kad už
Sutarties netinkamą vykdymą yra atsakingas Pardavėjas ir pan.
11.11. Jeigu paaiškėja, kad Klientas nepagrįstai pasinaudojo teise
nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį, jis privalo atlyginti visus su tuo
susijusius Pardavėjo ir Banko nuostolius.

susijusių su pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo
prevencija, vykdymą;
12.1.15. Bankas gauna informaciją, kad Klientas yra susijęs su
pinigų plovimu, terorizmo finansavimu, mokesčių
vengimu ar organizuotu nusikalstamumu, įskaitant
sąsajas su pajamų iš organizuoto nusikalstamumo
šaltiniais;
12.1.16. Bankas gauna informaciją, kad Klientas yra susijęs su
veikla, kuriai, Banko vertinimu, būdinga didelė pinigų
plovimo ir terorizmo finansavimo rizika;
12.1.17. Nutraukti Sutartį reikalauja institucija, vykdanti Banko
priežiūrą (pvz., Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba), ar
bet kuri kita valstybinė institucija;
12.1.18. Klientui ar su Klientu susijusiam asmeniui pritaikytos
tarptautinės sankcijos ar kiti nacionaliniai apribojimai
sandoriams, ar, remiantis Banko įvertinimu, Klientas yra
susijęs su teritorija, veiklos sritimi, sandoriu ar asmeniu,
kuriam taikomos tarptautinės sankcijos ar kiti
nacionaliniai apribojimai sandoriams;
12.1.19. Klientas pažeidė bet kokius kitus įsipareigojimus,
kylančius iš šios Sutarties ar Banko bendrųjų sąlygų, ar
galiojančių teisės aktų.
12.1.20. Pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta per 2
mėnesius nuo Sutarties pasirašymo.
12.1.21. Esant Sutarties 4.2 punkte nurodytam pagrindui, jei buvo
sudaryta su Banku nesuderinta Pirkimo-pardavimo
sutartis ar Turto priėmimo-perdavimo aktas.
12.2. Bankas gali nutraukti Sutartį dėl Error! Reference source not
found. – 12.1.8, Error! Reference source not found. - Error!
Reference source not found., Error! Reference source not
found.19 punktuose nurodytų pažeidimų, jeigu pažeidimą įmanoma
ištaisyti ir Klientas nepašalino pažeidimo per 14 (keturiolika) dienų
nuo įspėjimo apie pažeidimą pranešimo Klientui dienos.
12.3. Nutraukus Sutartį, Klientas įsipareigoja nedelsiant grąžinti visą
negrąžintą Kredito sumą, negrąžintą Sutarties sudarymo mokestį,
sumokėti paskaičiuotas Palūkanas, Mėnesinį administravimo
mokestį bei kitas pagal Sutartį mokėtinas sumas. Klientas taip pat
netenka teisės naudotis Turtu ir privalo nedelsiant grąžinti Turtą
Banko nustatytu terminu ir tvarka, sumokėti bet kokius mokesčius,
išlaidas, susijusias su Turto perregistravimu ir/ar Turto nuosavybės
perdavimu Bankui bei atlyginti bet kokius kitus Banko nuostolius,
kurie Banką atstatytų į tokią padėtį, kurioje jis būtų buvęs, jei
Klientas būtų tinkamai įvykdęs Sutartį.
12.4. Grąžindamas Turtą Klientas privalo nurodyti Turto ridą, informaciją
apie tai, ar galioja privalomoji techninė apžiūra, eismo ar kitus
įvykius, kuriuose Turtas buvo apgadintas Sutarties galiojimo metu,
taip pat Klientui žinomus Turto trūkumus.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS BANKO REIKALAVIMU
12.1. Bankas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti
Sutartį prieš terminą, esant bent vienam iš šių esminių Sutarties
pažeidimų:
12.1.1. Bankas patvariojoje laikmenoje parengtu rašytiniu
pranešimu informavo Klientą apie pradelstą mokėjimą,
kai mokėjimas pradelstas ilgiau kaip vieną mėnesį ir jo
suma yra ne mažesnė kaip 10 (dešimt) procentų
negrąžintos Kredito sumos arba mokėjimas yra
pradelstas ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius iš eilės bei
pradelstas mokėjimas nebuvo padengtas per papildomą
dviejų savaičių terminą įsiskolinimui padengti nuo
patvariojoje laikmenoje parengto rašytinio pranešimo,
įspėjančio apie Sutarties nutraukimą, įteikimo Klientui
dienos;
12.1.2. Jei padaromas esminis Sutarties užtikrinimo priemonių
sutarčių pažeidimas, kai Sutartyje yra nustatytos
užtikrinimo priemonės;
12.1.3. Bankui pateikus klaidinančią ar melagingą informaciją,
pagal kurią Bankas nusprendė suteikti Kredito sumą,
nustatė Sutarties ar užtikrinimo priemonių sutarties
sąlygas, taip pat tuo atveju, jeigu Bankas ir/ar Įkaito
davėjas neįvykdė informavimo įsipareigojimo, nustatyto
Sutarties 16.1 punkte;
12.1.4. Turto vertė mažėja ar reikšmingai sumažėjo daugiau nei
vidutiniškas nusidėvėjimas dėl Kliento ar bet kurio trečiojo
asmens, turinčio teisę naudotis Turtu, veiksmų ar
neveikimo;
12.1.5. Bankas turi įrodymų, kad Klientas naudoja Turtą už
Europos ekonominės erdvės ribų be Banko sutikimo;
12.1.6. Bankas turi įrodymų, kad Turtu be Banko sutikimo
naudojasi trečiasis asmuo, arba Klientas be išankstinio
Banko sutikimo pardavė Turtą;
12.1.7. Turtas sunaikinamas arba tampa netinkamas naudoti;
12.1.8. Paaiškėja, kad Klientas nemoka mokesčių, baudų, išlaidų
ar kitų mokėjimų, susijusių su Turtu;
12.1.9. Sutarties užtikrinimo priemonių sunaikinimo ar esminio
sutarties užtikrinimo priemonių vertės, ar Laiduotojo
mokumo sumažėjimo, ar Laiduotojo mirties atveju,
Klientas neatstatė užtikrinimo priemonių vertės, nesurado
naujo Bankui priimtino Laiduotojo, ar nepateikė jokios
papildomos užtikrinimo priemonės, kuri būtų priimtina
Bankui per Banko nustatytą mažiausiai vieno (1) mėnesio
terminą;
12.1.10. Klientas neapdraudė Turto ar Sutarties užtikrinimo
priemonės pagal Bankui priimtinas sąlygas ir neištaisė
pažeidimo per Banko suteiktą papildomą tuo tikslu
suteiktą mažiausiai keturiolikos (14) dienų terminą;
12.1.11. Kliento ar Įkaito davėjo atžvilgiu pradėtas teisminis,
priverstinio vykdymo ar bankroto procesas;
12.1.12. Klientas naudoja Turtą ne pagal numatytą paskirtį, kai
Sutartyje yra nustatyti naudojimosi ribojimai;
12.1.13. Klientas pažeidžia bet kokius įsipareigojimus, numatytus
Sutarties pagrindinėse sąlygose;
12.1.14. Klientas nepateikia Bankui pakankamai informacijos ar
dokumentų, kad Bankas galėtų užtikrinti reikalavimų,

13. TURTO PARDAVIMAS SUTARTIES NUTRAUKIMO ATVEJU
13.1. Nutraukus Sutartį, Bankas turi teisę pats arba per savo
bendradarbiavimo partnerius parduoti Turtą. Turto perlizingavimas
šios Sutarties prasme yra prilyginamas pardavimui.
13.2. Klientas turi teisę bet kada gauti iš Banko informaciją apie Turto
pardavimą ir dalyvauti Turto pardavimo procese, kad padėtų surasti
pirkėją.
13.3. Klientas kompensuoja Bankui visas išlaidas, susijusias su Sutarties
nutraukimu, Turto valdymo atgavimu ir Turto pardavimu (įskaitant
paslaugų mokesčius tretiesiems asmenims, susijusius su Turto
pardavimu ar grąžinimu, sutvarkymo ir (ar) Turto remonto,
ekspertizės, Turto įrengimo ar demontavimo išlaidas ir kt.).
13.4. Jei pinigų suma, gauta pardavus Turtą, nepadengia visų sumų,
kurias Klientas turi sumokėti Bankui, Klientas sumoka skirtumą
Bankui per tris (3) darbo dienas nuo atitinkamo Banko reikalavimo
pateikimo.
13.5. Jei prieš parduodant Turtą Bankas sumažino reikalavimą Klientui
remdamasis Turto vertinimo ataskaita, bet tikroji Turto pardavimo
kaina yra mažesnė, nei nurodyta vertinimo ataskaitoje, skirtumą tarp
faktinės Turto pardavimo kainos ir vertės pagal vertinimą Klientas
atlygina per septynias (7) kalendorines dienas nuo atitinkamo
Banko reikalavimo pateikimo.
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14. ĮSIPAREIGOJIMŲ NEVYKDYMO PASEKMĖS

arba policijos ieškomų asmenų sąrašą; mokumui tikrinti
naudojamose duomenų bazėse atsiranda informacija, rodanti, kad
Kliento mokumas pablogėjo ir neatitinka mokumo, kuriuo remiantis
Bankas priėmė sprendimą suteikti Kredito sumą.
15.5. Jei Pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta ar neįvykdoma per
30 (trisdešimt) dienų nuo Sutarties sudarymo, Sutartis gali būti
nutraukta Banko reikalavimu. Bankas neatsako už Pirkimopardavimo sutarties nesudarymą dėl aplinkybių, priklausančių nuo
Pardavėjo ar Kliento, be kita ko, Bankas turi teisę reikalauti
sumokėti sutarties Sudarymo mokestį, kad būtų padengtos išlaidos,
susijusios su Sutarties sudarymu. Sutartis nelaikoma pasibaigusia,
jei šalys tęsia Sutarties vykdymą, nepaisydamos šiame punkte
nustatyto termino.
15.6. Bankas Bendrosiose paslaugų teikimo sąlygose nustatyta tvarka ir
atvejais turi teisę vienašališkai pakeisti Sutarties bendrąsias
sąlygas ir kainoraštį. Klientas turi teisę Bendrosios paslaugų teikimo
sąlygos nurodyta tvarka nutraukti Sutartį, jei Sutarties bendrosios
sąlygos ir/ar kainoraštis keičiamas vienašališkai.
15.7. Bankas turi teisę vienašališkai pakeisti Sutarties mokėjimo grafiką,
Palūkanų keitimo dieną, taip pat tuo atveju, jei keičiasi numatoma
Turto perdavimo Klientui diena. Tokiu atveju naujas mokėjimo
grafikas išsiunčiamas Klientui el. paštu arba paštu Sutartyje
nurodytais kontaktais ir/ar pateikiamas Kliento paskyroje Banko
savitarnos sistemoje. Atnaujintas mokėjimo grafikas yra privalomas
vykdyti grafike nurodytais terminais.

14.1. Sutartinių finansinių įsipareigojimų nevykdymo atvejais Klientas nuo
pradelstos sumokėti sumos privalo mokėti Bankui 0,05 % dydžio
delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną.
14.2. Bankui delsiant vykdyti finansinius įsipareigojimus pagal Sutartį,
nuo jų Klientui mokami 0,05 % dydžio delspinigiai per dieną.
14.3. Skaičiuojant delspinigius laikoma, kad mėnesį sudaro faktinis dienų
skaičius, o metus 365 dienos. Delspinigių skaičiavimas pasibaigia
įsiskolinimo padengimo dieną; delspinigiai nėra skaičiuojamos nuo
nesumokėtų delspinigių ir baudų.
14.4. Už Sutartyje nustatytų Kliento nefinansinių įsipareigojimų
nevykdymą ar netinkamą vykdymą Bankas turi teisę reikalauti, o
Klientas privalo sumokėti Bankui sutartines netesybas, kurios
sudaro:
14.4.1. 500 EUR (penkis šimtus eurų) už Sutarties 8 skyriuje
nustatytų draudimo įsipareigojimų nevykdymą ar
netinkamą vykdymą;
14.4.2. 0,5 (penkių dešimtųjų) proc. nuo Turto vertės (su PVM),
tačiau ne mažiau kaip 300 (trys šimtai) eurų, dydžio
baudą už Sutarties 4.4, 4.5, 4.9, 5.2, 5.4.2-5.4.5, 5.8, 5.9,
5.10, 16.1-16.2 numatytų įsipareigojimų nevykdymą ar
netinkamą vykdymą;
14.4.3. 0,2 (dviejų dešimtųjų) proc. delspinigius nuo negrąžinto
Turto vertės (su PVM) už kiekvieną uždelstą dieną, jeigu
pasibaigus Sutarties terminui arba per Banko pranešime
apie Sutarties nutraukimą nurodytą terminą Klientas
negrąžina Turto.
14.5. Delspinigių ar sutartinės baudos apmokėjimas neatleidžia Kliento
nuo prievolių pagal Sutartį vykdymo. Be to, Bankas turi teisę
reikalauti atlyginti nuostolius, viršijančius sutartines netesybas.
14.6. Klientas įsipareigoja atlyginti Bankui išlaidas, susijusias su skolos
išieškojimu, įskaitant išlaidas, susijusias su teismo ir skolos
išieškojimo procesu.
14.7. Klientui tinkamai ir laiku nevykdant Sutartimi prisiimtų
įsipareigojimų, Bankas, įgyvendindamas Bendrajame duomenų
apsaugos reglamente ir kituose teisės aktuose numatytus duomenų
apsaugos reikalavimus, turi teisę su Sutarties pažeidimu susijusią
informaciją (pvz., skolos dydis, pradelstų dienų skaičius ir kt.), taip
pat Kliento asmens kodą, vardą, pavardę įsiskolinimo valdymo
tikslais perduoti teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims
(pvz., duomenų valdytojams, tvarkantiems jungtines skolininkų
duomenų rinkmenas). Šis duomenų perdavimas Klientui gali turėti
rimtų pasekmių – duomenų apie Kliento įsiskolinimą atskleidimas
gali apsunkinti Kliento galimybes ateityje gauti kreditą ar sudaryti
kitokį finansinį susitarimą, nes informacija apie įsiskolinimo faktą
duomenų bazėse gali būti prieinama dar dešimt (10) metų po
įsiskolinimo padengimo.

16. PRANEŠIMAI, PRAŠYMAI
16.1. Klientas įsipareigoja nedelsiant bet ne vėliau kaip per 5 (penkias)
dienas informuoti Banką, kai (i) dingsta, sugadinamas, iš dalies ar
visiškai pražūva Turtas arba jo dokumentacija; (ii) Klientas kreipiasi
į teismą dėl bankroto bylos jam iškėlimo, (iii) įvyksta įvykiai, turintys
ar galintys turėti neigiamos įtakos Turtui arba Kliento prievolių pagal
Sutartį vykdymui (iv) keičiasi Sutartyje nurodyti Kliento kontaktiniai
duomenys.
16.2. Banko prašymu, per 7 (septynias) dienas Klientas įsipareigoja
pateikti Bankui informaciją apie Turtą ar Sutartyje numatytų prievolių
vykdymą.
16.3. Pranešimas Klientui bus laikomas pateiktu tinkamai, jei jis bus
išsiųstas į Kliento paskyrą Banko savitarnos sistemoje arba Kliento
kontaktiniais duomenimis (paštu ar el. paštu), nurodytais Sutarties
rekvizituose, arba pagal paskutinius Bankui žinomus Kliento
kontaktinius duomenis. Prašymas, pranešimas Bankui bus
laikomas pateiktu tinkamai, jei jis bus pateiktas raštu ar kitokioje
patvarioje laikmenoje, su kuria gali susipažinti Bankas, pagal
Sutartyje arba Banko interneto puslapyje
nurodytus Banko
kontaktinius duomenis.
16.4. Visi su Sutartimi susiję susirašinėjimai (prašymai, pasiūlymai,
paklausimai ir kt.), pranešimai turi būti pateikti raštu arba ar kitokioje
patvarioje laikmenoje, nebent Sutartyje numatyta kitaip. Pranešimai
siunčiami paštu laikomi gautais suėjus trijų (3) darbo dienų terminui,
kuris pradedamas skaičiuoti nuo pranešimo išsiuntimo registruotu
laišku dienos ir kontaktiniais duomenimis pagal 16.3 p.
16.5. Bankas išnagrinėja Kliento prašymą per keturiolika (14) dienų nuo
prašymo gavimo dienos.
16.6. Už papildomų dokumentų (pažymų, leidimų ir pan.) išdavimą arba
Sutarties pakeitimą Kliento iniciatyva, taikomi papildomi mokesčiai,
kurie nustatyti viešai Banko interneto svetainėje www.bigbank.lt
skelbiamame Banko kainoraštyje.

15. SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS IR PABAIGA
15.1. Šalių pasirašyta Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pagrindinėse
sąlygose nurodytos sudarymo datos ir galioja iki visapusiško
abipusio Šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo. Sutartis taip
pat bus laikoma sudaryta nuo Sutarties pagrindinėse sąlygose
nurodytos sudarymo datos, kai Klientas pasirašo Sutartį su Banko
atstovo rašytiniu ar faksimiliniu parašu, jei Šalys nesusitaria kitaip.
15.2. Sutartis taip pat bus laikoma sudaryta nuo joje nurodytos sudarymo
datos, jei valią akceptuoti (patvirtinti) Sutarties sąlygas Klientas
išreikš elektroninėmis priemonėmis (naudodamasis elektronine
bankininkyste ir/ar elektroniniu parašu). Šalys aiškiai susitaria, kad
elektroninėmis priemonėmis sudaryta Sutartis būtų prilyginama
rašytinės formos sandoriui, sukeliančiam tokias pat teisines
pasekmes kaip ir Šalių parašais patvirtinta Sutartis.
15.3. Punktuose 15.1 – 15.2. nurodyta tvarka įsigalioja ir Šalių vėliau
pasirašyti atitinkami Sutarties pakeitimai, papildymai.
15.4. Nepaisant to, kas nurodyta 15.1 – 15.3. p., Sutartis neįsigalioja, o
Bankas neprivalo suteikti Kredito sumos, jei yra nors viena iš šių
aplinkybių: Klientas vienašališkai pakeičia Sutartį; Klientas
netinkamai pasirašo Sutartį; Sutartis gražinama apgadinta arba jos
neįmanoma perskaityti (netaikoma p. 15.2 nurodytu būdu
sudaromai Sutarčiai); Bankas gauna ne visus Sutartį sudarančius
dokumentus (netaikoma p. 15.2 nurodytu būdu sudaromai
Sutarčiai), paaiškėja, kad Klientas įtrauktas į tarptautinių sankcijų

17. GINČŲ SPRENDIMAS
17.1. Visi ginčai, kylantys iš Sutarties, sprendžiami derybų būdu.
17.2. Kai Šalims nepavyksta ginčų išspręsti derybomis, ginčai
sprendžiami teismuose, esančiuose Vilniaus miesto savivaldybės
teritorijoje. Jeigu Klientas arba Įkaito davėjas po Sutarties sudarymo
persikelia į kitą šalį, arba jeigu ginčo sprendimo metu Kliento arba
Įkaito davėjo buvimo vieta nėra žinoma, ginčai taip pat sprendžiami
teismuose, esančiuose Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje.
17.3. Sutartis vykdoma ir aiškinama atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos
teisės aktus.
17.4. Klientas dėl ginčų su Banku sprendimo taip pat turi teisę kreiptis į
Lietuvos banką, adresu Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius, kuris yra

Klientas
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kompetentingas spręsti vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčus.
Daugiau informacijos pateikiama Lietuvos banko interneto
svetainėje adresu http://www.lb.lt.

būti padalinta į kelias viena nuo kitos nepriklausančias dalis, vienos
dalies negaliojimas neturi įtakos kitų tos sąlygos dalių galiojimui.
20.4. Klientas neturi teisės perduoti savo teisių ir pareigų pagal Sutartį
tretiesiems asmenimis, išskyrus atvejus, kai yra gaunamas rašytinis
Banko sutikimas. Bankas turi teisę be Kliento sutikimo perleisti,
įkeisti, perduoti kitam asmeniui ar trečiajai šaliai visus arba dalį
kreditorinių reikalavimų, kurie atsiranda arba gali atsirasti iš
Sutarties. Toks perleidimas nepažeis Kliento teisių ir labiau
neapsunkins jo įsipareigojimų.
20.5. Klientas patvirtina, kad Bankui pateikti dokumentai ir informacija
Sutarties sudarymo metu yra teisinga. Jeigu minėtasis patvirtinimas
būtų neteisingas, Klientas ir (ar) Įkaito davėjas įsipareigoja atlyginti
visą Bankui padarytą žalą.
20.6. Jeigu Sutartis sudaroma raštu, ji sudaroma dviem (2) vienodai
autentiškais egzemplioriais, po vieną Bankui ir Klientui.

18. KONFIDENCIALUMAS
18.1. Šalys susitaria, kad Sutartis, dokumentai, kurių pagrindu buvo
sudaryta Sutartis, visi būsimi sandoriai, susiję su Sutartimi,
prašymai bei visi kiti dokumentai ir aplinkybės, susijusios su
Sutartimi, yra laikomi konfidencialiais.
18.2. Asmenims, susijusiems su šia Sutartimi, draudžiama atskleisti
konfidencialią informaciją be kitos Šalies raštiško patvirtinimo,
išskyrus Sutartyje ar teisės aktuose numatytus atvejus.
18.3. Šalis turi teisę atskleisti konfidencialią informaciją be kitos Šalies
rašytinio sutikimo, be kita ko, Lietuvos Respublikos teismams,
antstoliui, bankroto administratoriui, priežiūros institucijoms, Įkaito
davėjui, notarui, auditoriui, Šalių teisininkams ar konsultantams, taip
pat kitiems su Sutartimi susijusiems asmenims.
18.4. Bankas, be 18.3. punkte išvardintų asmenų, turi teisę atskleisti
konfidencialią informaciją be rašytinio Kliento sutikimo kitiems
asmenims skolos reikalavimo teisės perleidimo/įkeitimo atveju,
perduodant informaciją registrams ar kai Klientas nevykdo savo
įsipareigojimų pagal Sutartį.
19. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
19.1. Šios Sutarties tikslais Bankas tvarkys Kliento asmens duomenis.
Registruotino turto atveju Klientas gali būti įpareigotas teikti Bankui
asmens duomenis apie fizinius asmenius, kuriuos Klientas paskyrė
kaip asmenis, turinčius teisę naudotis Turtu.
19.2. Fizinių asmenų asmens duomenys, gauti sutartinių santykių tarp
Kliento ir Banko metu, bus tvarkomi pagal Banko asmens duomenų
tvarkymo
principus,
skelbiamus
Banko
tinklalapyje
(www.bigbank.lt) ir galiojančius teisės aktus bei tiek, kiek reikalinga
Bankui įvykdyti savo įsipareigojimus, ir (arba) tiek, kiek leidžia
Bankui duotas sutikimas.
19.3. Be asmens duomenų tvarkymo pagrindų, nurodytų 19.2 punkte
nurodytame dokumente, asmens duomenys gali būti perduodami
Pardavėjui siekiant užtikrinti, kad Turtas būtų perduotas tam teisę
turintiems asmenims ir, jeigu Pardavėjas yra atsakingas už Turto
registracijos sutvarkymą atitinkamuose registruose, kad atitinkamų
fizinių asmenų asmens duomenys būtų įvesti į atitinkamą registrą,
draudimo brokeriui ir/ar draudimo bendrovėms su tikslu apdrausti
Turtą ar patikrinti Turto draudimo galiojimą, Turto grąžinimą
vykdantiems partneriams su tikslu susigrąžinti Turtą.
19.4. Klientas įsipareigoja užtikrinti ir prisiima atsakomybę, kad visi fizinių
asmenų asmens duomenys, kuriuos Klientas perdavė Bankui,
žinotų apie tokį duomenų perdavimą, ir Kliento tokių duomenų
perdavimas Bankui atitiktų taikytinus asmens duomenų apsaugos
reikalavimus.
20. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20.1. Informaciją apie Sutarties vykdymą Klientas sutinka gauti el. paštu,
telefonu, trumposiomis žinutėmis (sms), jei šie kontaktai nurodomi
Sutartyje, taip pat per Banko savitarnos sistemą (jei sukurta Kliento
paskyra).
20.2. Pasirašydamas Sutartį, Klientas patvirtina, kad:
20.2.1. prieš Sutarties sudarymą gavo standartinės informacijos
apie vartojimo kreditą formą, perskaitė Sutartį ir Banko
interneto svetainėje viešai skelbiamas Banko bendrąsias
paslaugų teikimo sąlygas, klientų duomenų tvarkymo
principus, supranta jų turinį ir tai, kad minėti dokumentai
atitinka Kliento valią;
20.2.2. Sutarties sąlygos jam išaiškintos bei su juo individualiai
aptartos, Sutarties sąlygų pakeisti ar papildyti
nepageidauja.
20.3. Įsipareigoja
laikytis
minėtuose
dokumentuose
numatytų
įsipareigojimų. Jei kuri nors Sutarties nuostata pripažįstama
negaliojančia arba niekine, ji neturi įtakos likusios Sutarties dalies
galiojimui ir šalys įsipareigoja nedelsdamos pakeisti negaliojančią /
niekinę nuostatą nauja ir galiojančia nuostata, kurios turinys būtų
kaip galima artimesnis pirminės nuostatos prasmei. Jei sąlyga gali
Klientas
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