BENDROSIOS LIZINGO SUTARTIES SĄLYGOS
juridiniam asmeniui
galioja nuo 2020 m. gruodžio 18 d.
1.

sutarties sąlygose, su sąlyga, kad Lizingo gavėjas likus ne mažiau
kaip 30 kalendorinių dienų iki Lizingo sutarties pabaigos, išreiškė
norą pasinaudoti pirmumo teise. Lizingo gavėjas negali pasinaudoti
minėta pirmumo teise, jei pagal Lizingo sutartį turi neįvykdytų
įsipareigojimų.
2.4. Lizingo gavėjui įgijus nuosavybės teisę į Turtą, Lizingo gavėjas per
3 (tris) darbo dienas privalo perregistruoti nuosavybės teisę į Turtą
savo ar trečiojo asmens vardu teisės aktų nustatytame registre.
Lizingo gavėjui neįvykdžius šio įsipareigojimo, Lizingo davėjas, be
kita ko, turi teisę pateikti prašymą registrui išregistruoti Lizingo
davėjo nuosavybės teisę į Turtą. Lizingo gavėjas privalo padengti
visas išlaidas, susijusias su Turto nuosavybės registracija ir
išregistravimu registre.
2.5. Jeigu pasibaigus Lizingo sutarčiai Lizingo gavėjui nesuteikiamos
Turto nuosavybės teisės, Lizingo gavėjas privalo grąžinti Turtą su
visa dokumentacija, priedais ir geros būklės, atsižvelgiant į Turto
naudojimo trukmę ir paskirtį bei vidutinį nusidėvėjimą atitinkamomis
sąlygomis, Lizingo davėjui ar bet kuriam trečiajam asmeniui, kurį
paskyrė Lizingo davėjas. 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, Lizingo davėjas gali reikalauti atlyginti Turto remonto
darbus ar jo vertės sumažėjimą dėl pernelyg didelio Turto
nusidėvėjimo, ar jam padarytos žalos.

SĄVOKOS

Bazinė palūkanų norma – šešių (6) mėnesių euro tarpbankinės rinkos
palūkanų norma (toliau „Euribor“). Bazinė palūkanų norma yra nustatoma
Kredito sumos išmokėjimo dieną, o vėliau – kas šešis (6) mėnesius
Mokėjimo dieną iki Sutarties galiojimo pabaigos.
Garantas – asmuo, kuris sudarė garantijos sutartį su Lizingo davėju arba
išdavė garantinį raštą užtikrindamas Lizingo gavėjo įsipareigojimų,
kylančių iš Lizingo sutarties, vykdymą.
Įkaito davėjas – Lizingo sutarties užtikrinimo priemonės savininkas,
laiduotojas, garantas ar bet kuris kitas asmuo, kuris sudarė užtikrinimo
priemonių susitarimą su Lizingo davėju dėl Lizingo gavėjo įsipareigojimų,
kylančių iš Lizingo sutarties, įvykdymo užtikrinimo.
Kompensuojamosios palūkanos – palūkanos, skaičiuojamos po Lizingo
sutarties nutraukimo iki visiško Kredito sumos grąžinimo kaip
kompensacija Lizingo davėjui už piniginės prievolės įvykdymo termino
praleidimą, kurių dydis ir skaičiavimo tvarka atitinka Lizingo sutartyje
nustatytą Palūkanų dydį ir skaičiavimo tvarką.
Kredito suma – pinigų suma, nurodyta Lizingo sutarties pagrindinėse
sąlygose, skirta finansuoti Turto pirkimą pagal sąlygas, numatytas Lizingo
sutartyje.
Laiduotojas – asmuo, kuris sudarė laidavimo sutartį su Lizingo davėju dėl
laidavimo už Lizingo gavėjo įsipareigojimų, kylančių iš Lizingo sutarties,
vykdymą.
Lizingo davėjas – Bigbank AS, registracijos kodas Estijos juridinių
asmenų registre 10183757, veikiantis per savo struktūrinį padalinį
Lietuvoje Bigbank AS filialą, kurio rekvizitai nurodyti Lizingo sutarties
pagrindinėse sąlygose.
Lizingo gavėjas – juridinis asmuo, kuris sudarė Lizingo sutartį su Lizingo
davėju.
Lizingo sutartis – sutartis, įskaitant jos pagrindines sąlygas, specialiąsias
sąlygas ir bendrąsias sąlygas, mokėjimų grafiką bei kitus galimus priedus
bei pakeitimus, sudaryta tarp Lizingo davėjo ir Lizingo gavėjo. Esant
neatitikimui tarp Lizingo sutarties bendrųjų sąlygų, mokėjimo grafiko ir
Lizingo sutarties specialiųjų sąlygų, bus taikomos Lizingo sutarties
specialiosios sąlygos.
Marža – fiksuota (nekintanti) palūkanų normos dalis, kuri yra pridedama
prie Bazinės palūkanų normos.
Mokėjimo diena – diena, nurodyta Lizingo sutarties pagrindinėse
sąlygose, iki kurios Lizingo gavėjas įsipareigoja atlikti Lizingo sutarties
įmokas. Jeigu Mokėjimo diena yra diena, kuri yra Lizingo davėjo nedarbo
diena, Mokėjimo diena bus perkelta į kitą pirmą Lizingo davėjo darbo
dieną.
Palūkanos – mokėjimo palūkanos, kurios yra mokestis už pinigų
skolinimą, nustatytos procentais per metus Lizingo sutarties pagrindinėse
sąlygose. Jos skaičiuojamos Lizingo sutarties galiojimo metu nuo
negrąžintos Kredito sumos likučio.
Pardavėjas – asmuo (duomenys pateikti Lizingo sutarties pagrindinėse
sąlygose), iš kurio Lizingo davėjas perka Turtą.
Pirkimo-pardavimo sutartis – sutartis, pagal kurią Lizingo davėjas perka
Turtą iš Pardavėjo ir tampa Turto savininku.
Turtas – transporto priemonė, įrenginys ar kitas kilnojamasis turtas, kurį
Lizingo gavėjas valdo ir naudoja pagal Lizingo sutartį.
2.

3.

KREDITO SUMOS IŠMOKĖJIMAS

3.1. Lizingo davėjas išmoka Kredito sumą tiesiogiai Pardavėjui pagal
Pirkimo-pardavimo sutartį ir Lizingo sutarties pagrindines sąlygas.
3.2. Lizingo davėjas turi teisę atsisakyti išmokėti Kredito sumą ar jos dalį,
jei Lizingo gavėjas neįvykdė išmokėjimo sąlygų nurodytų Lizingo
sutartyje arba pažeidė Lizingo sutartį, ypač, jei dėl tokio pažeidimo
Lizingo davėjas įgijo teisę vienašališkai nutraukti Lizingo sutartį,
nors tokia teise ir nepasinaudojo.
4.

TURTO PERDAVIMAS

4.1. Jei Lizingo davėjas ir Lizingo gavėjas yra tinkamai sudaręs Lizingo
sutartį, sumokėjęs sutarties sudarymo mokestį ir pradinę įmoką,
taip pat įvykdęs visas išmokėjimo sąlygas, nurodytas Lizingo
sutartyje, Lizingo davėjas įsipareigoja sudaryti Pirkimo-pardavimo
sutartį su Lizingo gavėjo nurodytu Pardavėju. Lizingo davėjui įgijus
nuosavybės teisę į Turtą, Pardavėjas perduoda Turto valdymą ir
naudojimą tiesiogiai Lizingo gavėjui ir Lizingo gavėjas turi teisę
valdyti ir naudoti Turtą atsižvelgiant į Pirkimo-pardavimo sutarties ir
Lizingo sutarties sąlygas.
4.2. Sudarius Pirkimo-pardavimo sutartį, Lizingo gavėjas turi visas
Lizingo davėjo, kaip pirkėjo, teises ir praeigas (atsižvelgiant į Lizingo
sutartyje nustatytus ribojimus), išskyrus pareigą sumokėti Turto
kainą Pardavėjui. Be to, Lizingo gavėjas neturi teisės nutraukti
Pirkimo-pardavimo sutarties, keisti jos sąlygas.
4.3. Lizingo gavėjas privalo apžiūrėti Turtą prieš pasirašydamas Turto
priėmimo-perdavimo aktą. Lizingo gavėjas įsipareigoja informuoti
Pardavėją ir Lizingo davėją apie visus akivaizdžius Turto defektus ir
priimti Turtą su tokiais defektais tik gavęs išankstinį rašytinį Lizingo
davėjo sutikimą. Lizingo gavėjas, kaip Lizingo davėjo atstovas, turi
pareigą reikalauti ištaisyti Turto defektus iki priėmimo-perdavimo
akto pasirašymo.
4.4. Perduodant Turtą ir jo priedus (įskaitant dokumentaciją, raktus,
signalizacijos pultelį ir t.t.), Lizingo gavėjas privalo patikrinti, ar
Turtas atitinka Lizingo ir/ar Pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas ir
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,
Lizingo gavėjas privalo įsitikinti, kad Turtas yra tinkamas naudoti
pagal paskirtį ir turi visą su Turtu privalomą perduoti dokumentaciją.
4.5. Jeigu Turtas yra transporto priemonė, Lizingo davėjas turi teisę
reikalauti, o Lizingo gavėjas turi pareigą perduoti Lizingo davėjui
transporto priemonės atsarginių raktų komplektą.
4.6. Lizingo gavėjas įsipareigoja be pagrindo neuždelsti ar neatidėti
Turto priėmimo. Lizingo gavėjas įsipareigoja iš anksto pranešti
Lizingo davėjui apie visas aplinkybes, kurios neleidžia Lizingo
gavėjui tinkamai priimti Turtą ir perimti Turto valdymą. Jeigu
Pardavėjas atideda Turto perdavimą, Lizingo gavėjas turi teisę teikti
pretenzijas ar reikšti reikalavimus Pardavėjui dėl tinkamo jo

LIZINGO SUTARTIES DALYKAS IR PASKIRTIS

2.1. Lizingo sutarties tikslu Lizingo davėjas įsigyja nuosavybės teise iš
Pardavėjo Lizingo gavėjo nurodytą Turtą, kuris perduodamas
Lizingo gavėjui valdyti ir naudotis verslo tikslu už užmokestį,
išlaikant Lizingo davėjo nuosavybės teisę į Turtą, o Lizingo gavėjas
privalo laikytis Turto valdymo ir naudojimo sąlygų, numatytų Lizingo
sutartyje.
2.2. Lizingo davėjas gali teikti finansinio lizingo ir/ar veiklos nuomos
paslaugas. Finansinio lizingo atveju Lizingo gavėjas turi pareigą
įsigyti Turtą iš Lizingo davėjo, o veiklos nuomos atveju, Lizingo
gavėjas turi teisę nuspręsti dėl Turto įsigijimo.
2.3. Lizingo gavėjas įsipareigoja mokėti Lizingo davėjui už naudojimąsi
Turtu. Finansinio lizingo atveju, Lizingo davėjas perduos Lizingo
gavėjui Turto nuosavybės teises Lizingo gavėjui įvykdžius visus
Lizingo gavėjo įsipareigojimus, kylančius iš Lizingo sutarties.
Veiklos nuomos atveju, jei Lizingo gavėjas tinkamai įvykdė savo
įsipareigojimus pagal Lizingo sutartį, Lizingo gavėjas turi pirmumo
teisę įsigyti Turtą už likutinę vertę, nustatytą pagrindinėse Lizingo
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įsipareigojimų įvykdymo. Visą riziką, susijusią su Pirkimo-pardavimo
sutarties pažeidimu, prisiima Lizingo gavėjas.
4.7. Kartu su Turto valdymo ir visos jį lydinčios dokumentacijos
perdavimu, Lizingo gavėjas privalo pasirašyti Turto priėmimoperdavimo aktą, nustatantį faktinę Turto būklę jo priėmimoperdavimo metu. Lizingo gavėjas pasirašo priėmimo-perdavimo
aktą kaip Lizingo davėjo atstovas. Lizingo gavėjas pateikia Lizingo
davėjui Turto priėmimo-perdavimo aktą, kaip Turto priėmimoperdavimo įrodymą, per penkias (5) darbo dienas nuo jo pasirašymo
dienos, jei tarp šalių nėra susitarta kitaip.
4.8. Šalys aiškiai susitaria, kad nuo Turto perdavimo Lizingo gavėjui
momento, visą Turto atsitiktinio praradimo ar žalos riziką prisiima
Lizingo gavėjas.
4.9. Jeigu Turtas yra kilnojamas ir registruotinas viešajame registre,
Lizingo davėjas privalo būti registruotas jame kaip Turto savininkas.
Lizingo davėjo nuosavybės teisė į Turtą privalo būti įregistruota
teisės aktų nustatytame viešajame registre laikantis Lizingo davėjo
instrukcijų ne vėliau kaip per tris (3) darbo dienas po to, kai
Pardavėjas perduoda Turtą Lizingo gavėjui. Jei registre
registruojama informacija apie asmenis, galinčius naudoti ar valdyti
Turtą, Lizingo gavėjas privalo būti įrašytas jame kaip Turto
naudotojas ar valdytojas. Lizingo davėjas savo nuožiūra sprendžia
dėl Lizingo gavėjo nurodytų trečiųjų asmenų įrašymo į registrą Turto
valdytojais ar naudotojais, ar tokių asmenų įrašymo į registrą teisės
delegavimo Lizingo gavėjui. Lizingo gavėjas įsipareigoja padengti
visas išlaidas ir mokesčius, susijusius su Turto registracija.
5.

5.5. Turto naudojimo metu Lizingo gavėjas įsipareigoja vengti bet kokių
teisės aktų pažeidimų. Lizingo gavėjui pažeidus teisės aktą, jis
privalės padengti visas be išimties baudas, nuostolius ar bet kurias
kitas susijusias išlaidas.
5.6. Lizingo gavėjas privalo tinkamai prižiūrėti, techniškai aptarnauti ir
remontuoti Turtą, kad užtikrintų tinkamą Turto būklę. Tai darydamas
Lizingo gavėjas privalo vadovautis instrukcijomis, nurodytomis
dokumentacijoje, pateiktoje Lizingo gavėjui kartu su Turtu.
5.7. Bet kokius nebūtinus Turto pagerinimus Lizingo gavėjas gali daryti
tik su išankstiniu Lizingo davėjo sutikimu. Veiklos nuomos atveju, jei
Lizingo gavėjas nepasinaudoja pirmumo teise įsigyti Turto, Lizingo
gavėjo atlikti Turto pagerinimai gali būti atskirti tik nepadarant žalos
Turtui. Priešingu atveju Turtas, kartu su pagerinimais, bus laikomas
Lizingo davėjo nuosavybe.
5.8. Bet kokia Turtui padaryta žala ar bet kurios aplinkybės, kuriomis
neįmanoma Turto naudoti, neatleidžia Lizingo gavėjo nuo prievolės
vykdyti mokėjimus pagal šią Lizingo sutartį. Lizingo gavėjui tenka
atsakomybė užtikrinti, kad visą Lizingo sutarties laikotarpį Turtas
būtų tinkamos būklės eksploatuoti.
5.9. Jei Turtas nėra transporto priemonė ir yra laikomas ar naudojamas
nuomojamoje vietoje, apie tai turi būti pranešta Lizingo davėjui.
Lizingo gavėjas privalo pateikti Lizingo davėjui Turto buvimo vietą,
nuomos sutartį ir nuomojamos vietos savininko pasirašytą
patvirtinimą apie tai, kad jam yra žinoma, jog Turto savininkas yra
Lizingo davėjas ir nuomojamos vietos savininkas negali riboti
Lizingo gavėjo ir Lizingo davėjo teisės patekti į nuomojamą vietą.

TURTO NAUDOJIMAS

6.

5.1. Lizingo gavėjui leidžiama naudoti Turtą Lizingo sutarties galiojimo
metu, ir, jeigu Lizingo gavėjas netampa Turto savininku, jis privalo
grąžinti Turtą Lizingo davėjui pasibaigus Lizingo sutarčiai. Lizingo
gavėjas neprivalo grąžinti Turto Lizingo davėjui, jeigu, gavęs Lizingo
davėjo sutikimą, Lizingo gavėjas pardavė Turtą ir iš tokio pardavimo
gautų pajamų grąžino Kredito sumą, Palūkanas bei visus kitus pagal
Lizingo sutartį mokėtinus mokesčius, išlaidas ir rinkliavas.
5.2. Lizingo gavėjas įsipareigoja naudoti Turtą sąžiningai, laikydamasis
Turto naudojimo sąlygų, techninės dokumentacijos, palaikymo,
naudojimo ir eksploatavimo reikalavimų, kuriuos nustatė
gamintojas, Pardavėjas ar Lizingo davėjas, ir išimtinai pagal Turto
naudojimo paskirtį, jeigu Turto naudojimo paskirtis yra nustatyta
pagrindinėse Lizingo sutarties sąlygose.
5.3. Lizingo Sutarties galiojimo metu Lizingo gavėjas privalo užtikrinti,
kad Turtas išliktų toks, koks buvo Turto perdavimo Lizingo gavėjui
metu, atsižvelgiant į natūralų 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 naudotojų sąrašo pakeitimus ar pakeisti
kitus transporto priemonės duomenis registre, ar dėl bet
kurios kitos priežasties, ar bet kurio kito veiksmo Lizingo
gavėjui reikia Lizingo davėjo įgaliojimo, Lizingo gavėjas
įsipareigoja iš anksto informuoti apie tai Lizingo davėją ir,
su sąlyga, kad priežastis, reikalaujanti įgaliojimo, yra
Lizingo davėjui priimtina, Lizingo davėjas įsipareigoja
imtis atitinkamų veiksmų išduoti įgaliojimą Lizingo
gavėjui;
5.4.2.
jeigu transporto priemonė yra naudojama už Europos
ekonominės erdvės ribų, Lizingo gavėjas privalo apie tai
iš anksto informuoti Lizingo davėją, nes įvažiavimui į tokią
trečią šalį gali būti taikomi papildomi reikalavimai dėl to,
kad Lizingo gavėjas nėra Turto savininkas;
5.4.3.
Lizingo gavėjas įsipareigoja užtikrinti transporto
priemonės techninę priežiūrą pagal laiką ir procedūras,
nurodytas garantijoje ar techninėje dokumentacijoje,
kurią atliktų Lizingo davėjo, Pardavėjo ar Turto gamintojo
nurodytas asmuo.
5.4.4.
Lizingo gavėjas negali naudoti transporto priemonės
transportavimo paslaugoms (įskaitant taksi, pavežėjų
paslaugas ar bet kurias kitas dalijimosi lengvaisiais
automobiliais paslaugas) be išankstinio raštiško Lizingo
davėjo sutikimo;
5.4.5.
Lizingo gavėjui gali būti taikomi papildomi Turto
naudojimo, pvz. ridos ir (ar) naudojimo paskirties,
apribojimai,
kurie
nustatomi
Lizingo
sutarties
pagrindinėse sąlygose.

ĮMOKŲ MOKĖJIMAS

6.1. Jeigu Lizingo gavėjas ir Lizingo davėjas nėra susitarę kitaip,
pirmasis mokėjimas pagal Lizingo sutartį yra Turto pradinė įmoka,
nurodyta Lizingo sutarties pagrindinėse sąlygose. Pradinė įmoka,
taip pat sutarties sudarymo mokestis (jeigu taikomas) turi būti
sumokėti per (3) darbo dienas po atitinkamos Lizingo davėjo
sąskaitos-faktūros pateikimo.
6.2. Be bendrųjų sutarties sąlygų 6.1 punkte nurodytos pradinės įmokos
gavimo, Lizingo gavėjas moka Lizingo davėjui Palūkanas už
negrąžintą Kredito sumą ir likutinę Turto vertę.
6.3. Turto likutinę vertę nustato Lizingo davėjas, atsižvelgdamas į Turto
vertę ir pirkimo kainą, Lizingo sutarties terminą ir Lizingo gavėjo
pasiūlytą likutinę vertę. Sutarta likutinė vertė nurodoma Lizingo
sutarties pagrindinėse sąlygose. Sutarta likutinė vertė gali būti
mažesnė nei faktiškai nustatyta likutinė Turto vertė lizingo
laikotarpio pabaigoje.
6.4. Finansinio lizingo atveju, likutinę vertę Lizingo gavėjas sumoka kaip
paskutinę įmoką pagal mokėjimo grafiką. Veiklos nuomos atveju,
Lizingo gavėjas neprivalo mokėti likutinės vertės, nebent Lizingo
gavėjas norėtų pasinaudoti savo pirmumo teise įsigyti Turtą.
6.5. Kartu su Lizingo sutartimi Lizingo davėjas pateikia Lizingo gavėjui
mokėjimo grafiką su nurodytomis Kredito sumos grąžinimo,
Palūkanų įmokomis ir jų Mokėjimo dienomis.
6.6. Šalių susitarimu pasirašomas pirmasis mokėjimų grafikas. Vėlesni
mokėjimų grafikai taikant kintamą palūkanų normą nėra pasirašomi.
6.7. Esant kintamų palūkanų normai, Lizingo davėjas per 7 (septynias)
banko darbo dienas nuo „Euribor“ nustatymo kitam šešių mėnesių
laikotarpiui išsiunčia Lizingo gavėjui naują mokėjimų grafiką.
6.8. Lizingo davėjas išsiunčia naują mokėjimų grafiką į Lizingo gavėjo el.
paštą arba pateikia jį kitu šalių sutartu būdu. Jei Lizingo gavėjas
neturi elektroninio pašto adreso, Lizingo davėjas išsiunčia Lizingo
gavėjui mokėjimo grafiką Lizingo gavėjo pašto adresu.
6.9. Lizingo gavėjas įsipareigoja pranešti Lizingo davėjui, jei negavo
mokėjimo grafiko per 6.7 punkte nurodytą laikotarpį.
6.10. Lizingo gavėjas
įsipareigoja laiku sumokėti visus Sutarties
mokėjimus, net jei negavo naujo mokėjimo grafiko. Tokiu atveju
remiamasi paskutiniu Lizingo gavėjo gautu mokėjimo grafiku.
7.

PALŪKANŲ MOKĖJIMAS

7.1. Mokamos fiksuotos arba kintamos (susidedančios iš dviejų
komponentų: fiksuotos ir kintamos bazinės maržos) Palūkanos,
atsižvelgiant į tai, kas nurodyta Lizingo sutarties pagrindinėse
sąlygose.
7.2. Palūkanos skaičiuojamos Sutarties galiojimo metu nuo negrąžintos
Kredito sumos nuo to dienos, kai Turtas buvo perduotas valdyti
Lizingo gavėjui, iki visiško Kredito sumos grąžinimo
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7.3. Palūkanos skaičiuojamos pagal faktinį dienų skaičių mėnesyje,
laikant, kad metus sudaro 360 dienų. Ataskaitinis Palūkanų
skaičiavimo laikotarpis yra laikotarpis tarp Mokėjimo dienų. Pirmasis
ataskaitinis Palūkanų mokėjimo laikotarpis prasideda nuo Turto
valdymo perdavimo Lizingo gavėjui dienos.
7.4. Pirmą kartą Lizingo davėjas nustato Bazinę palūkanų normą,
taikomą Lizingo sutarčiai, Kredito sumos išmokėjimo dieną,
remdamasis Bazine palūkanų norma, galiojusią prieš dvi (2) banko
darbo dienas iki Kredito sumos išmokėjimo dienos.
7.5. Po to, kito laikotarpio Bazinę palūkanų normą Lizingo davėjas
nustato Mokėjimo dieną kas šešis (6) mėnesius, remdamasis
Bazine palūkanų norma, kuri galiojo prieš dvi (2) banko darbo
dienas iki naujos Bazinės palūkanų normos nustatymo dienos. Jei
diena, kai nustatoma Bazinė palūkanų norma, patenka į savaitgalį
ar valstybinę šventę, Lizingo davėjas nustato Bazinę palūkanų
normą pirmąją banko darbo dieną tiesiogiai po šios dienos,
remdamasis Bazine palūkanų norma, galiojančia prieš dvi (2) banko
darbo dienas iki naujos Bazinės palūkanų normos nustatymo
dienos.
7.6. Jeigu Bazinė palūkanų norma yra neigiama, šalys laiko, kad ji yra
lygi nuliui.
7.7. Jeigu Lizingo davėjas nebegali remtis Bazine palūkanų norma,
Lizingo davėjas turės teisę vienašališkai pakeisti ją kita bazine
norma, kuri yra:
7.7.1.
oficialiai nurodyta, įvardinta ar rekomenduojama tokios
Bazinės palūkanų normos administratoriaus ar bet kurios
atitinkamos reguliavimo ar priežiūros institucijos kaip
Bazinės palūkanų normos pakaitalas; ar
7.7.2.
visuotinai pripažinta kaip tinkama tokios Bazinės
palūkanų normos pakaitalas.
7.8. Lizingo davėjas turi teisę vienašališkai pakeisti taikomą Bazinę
palūkanų normą esant bet kuriai iš toliau išvardintų sąlygų:
7.8.1.
reikšmingai pasikeitė metodologija, formulė ar kitos
priemonės, skirtos šiai Bazinei palūkanų normai nustatyti;
7.8.2.
Bazinės palūkanų normos administratorius kuriam laikui
ar neterminuotai nutraukia Bazinių palūkanų normos
skelbimą;
7.8.3.
Bazinės palūkanų normos administratoriaus prižiūrėtojas
viešai paskelbia, kad nebegalima toliau naudoti tokios
Bazinės palūkanų normos; ar
7.8.4.
Lizingo davėjo nuomone, Bazinė palūkanų norma nebėra
tinkama palūkanų normai pagal šią Lizingo sutartį
skaičiuoti.
7.9. Lizingo davėjas praneša Lizingo gavėjui apie naują Bazinę
palūkanų normą, taikomą vietoj „Euribor“, elektroniniu paštu arba
kitu šalių sutartu būdu. Jei Lizingo gavėjas nesutinka su Lizingo
davėjo pasirinktos naujos bazinės normos taikymu, Lizingo gavėjas
turi teisę anksčiau laiko nutraukti Lizingo sutartį per 60
(šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Lizingo davėjas
išsiuntė Lizingo gavėjui atitinkamą pranešimą, jei iki šio laikotarpio
pabaigos Lizingo sutartyje nurodytais kontaktais pateikė Lizingo
davėjui pranešimą apie Lizingo sutarties nutraukimą raštu ar kitoje
patvarioje laikmenoje ir įvykdė visus Lizingo sutarties
įsipareigojimus. Jei per pirmiau nurodytą terminą (60 dienų) Lizingo
gavėjas nevykdė savo įsipareigojimų Lizingo davėjui, laikoma, kad
Lizingo gavėjas sutiko pakeisti Bazinę palūkanų normą nauja
Lizingo davėjo nustatyta bazine palūkanų norma. Naujoji bazinė
palūkanų norma įsigalioja kitą kalendorinę dieną po to, kai
pasibaigia minėtas terminas.
8.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Palūkanas ir kitus su Kredito suma susijusius mokesčius paskutinę
tokių mokesčių ataskaitinio laikotarpio dieną.
Jei šalys yra sudariusios keletą Lizingo sutarčių, Lizingo gavėjo
įmokos, pirmiausiai dengiami mokėjimai iš sutarties, kurių mokėjimo
terminai suėjo pirmiausiai, tuomet mokėjimai pagal sutartį, kurių
mokėjimai terminai suėjo chronologiškai vėliau, laikantis įmokų
dengimo tvarkos 8.2 punkte. 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.
Lizingo gavėjas privalo sumokėti Lizingo davėjui Lizingo sutarties
sudarymo mokestį, nustatytą Lizingo davėjo kainoraštyje arba
pagrindinėse Lizingo sutarties sąlygose, ir atlyginti Lizingo gavėjo
patirtas išlaidas, susijusias su Lizingo davėjo atliktomis su Lizingo
sutartimi
susijusiomis
užklausomis
registruose,
Lizingo
pagrindinėse sąlygose nustatyta tvarka.
Lizingo davėjas turi teisę atsisakyti priimti įmokas iš trečiųjų
asmenų, jei tai pažeistų Lizingo davėjui taikomus pinigų plovimo ir
terorizmo finansavimo prevencijos reikalavimus.
Lizingo davėjui permokėtos sumos, susijusios su mokėjimais pagal
Lizingo sutartį arba kitaip per klaidą sumokėtos sumos, grąžinamos
remiantis tokią permoką įvykdžiusio asmens prašymu ne vėliau kaip
per keturiolika (14) dienų nuo prašymo gavimo dienos. Lizingo
gavėjas privalo nedelsiant informuoti Lizingo davėją, jei atlikdamas
įmoką Lizingo gavėjas nurodė klaidingus mokėjimo rekvizitus dėl ko
Lizingo gavėjo atlikta įmoka buvo panaudota kito asmens
įsipareigojimams įvykdyti ar kitai Lizingo gavėjo sutarčiai padengti.
9.

DRAUDIMAS

9.1. Lizingo gavėjas įsipareigoja užtikrinti atitinkamą Turto draudimo
apsaugą visoje jo eksploatavimo teritorijoje nuo Turto perdavimo
Lizingo gavėjui dienos (tačiau ne vėliau nei iki Turto atsitiktinės
žalos rizikos perėjimo Lizingo davėjui ar Lizingo gavėjui dienos) iki
galutinio įsipareigojimų, kylančių iš Lizingo sutarties, įvykdymo.
Reikalingos draudimo apsaugos apimtis yra nustatyta pagrindinėse
Lizingo sutarties sąlygose.
9.2. Pareiga apdrausti Turtą gali kilti iš taikytinos teisės ir šiuo atveju
Lizingo gavėjui tenka atsakomybė užtikrinti tinkamą Turto draudimo
apsaugą, kuri atitinka taikytinoje teisėje numatytus reikalavimus.
9.3. Turto draudimo sutartis ir draudimo polisas Lizingo davėjui turi būti
pateiktas per septynias (7) dienas nuo atitinkamos draudimo
sutarties sudarymo. Jeigu draudimo sutarties galiojimas priklauso
nuo draudimo įmokos sumokėjimo, kartu su polisu Lizingo davėjui
turi būti pateikta mokėjimo pavedimo kopija, patvirtinanti draudimo
įmokos sumokėjimą.
9.4. Lizingo gavėjas privalo užtikrinti, kad Lizingo gavėjo ir draudiko
sudarytoje draudimo sutartyje naudos gavėju būtų nurodytas
Lizingo davėjas.
9.5. Jeigu Lizingo davėjas ir Lizingo gavėjas nesusitarė kitaip, kiekvieną
draudimo sutartį privaloma sudaryti ne trumpesniam nei vienerių (1)
metų laikotarpiui ar iki Lizingo sutarties pabaigos dienos. Jeigu
draudimo sutartis buvo sudaryta trumpesniam nei Lizingo sutarties
galiojimo laikotarpiui, Lizingo gavėjas įsipareigoja pateikti Lizingo
davėjui naują ar pratęstą draudimo polisą ne vėliau nei prieš
septynias (7) dienas iki esamo draudimo poliso pabaigos.
9.6. Jei pasibaigus Lizingo sutarčiai Turtas išlieka Lizingo gavėjo
valdyme, Lizingo gavėjas ir toliau lieka atsakingas už Turto
draudimo apsaugą, atitinkančią Lizingo sutarties reikalavimus.
9.7. Sudarytos Turto draudimo sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik
gavus raštišką Lizingo davėjo sutikimą.
9.8. Draudimo sutartis turi būti sudaroma su Lizingo gavėjo pasirinkta ir
su Lizingo davėjo patvirtinta draudimo bendrove arba kita Lizingo
gavėjo pasiūlyta ir Lizingo davėjui priimtina draudimo bendrove,
jeigu tokios draudimo bendrovės draudimo sutarties apsauga
atitinka Lizingo sutartyje numatytus draudimo reikalavimus.
9.9. Jeigu dėl bet kokios priežasties ir bet kuriuo šios Sutarties galiojimo
metu Turtui nebūtų užtikrinta draudimo apsauga arba ji neatitiktų
Lizingo sutarties reikalavimų, Lizingo gavėjas įsipareigoja
nedelsdamas apie tai pranešti Lizingo davėjui.
9.10. Jeigu Lizingo gavėjas neįvykdytų 9.1 punkte numatytos draudimo
pareigos, Lizingo davėjas turi teisę pats apdrausti Turtą ir išieškoti
iš Lizingo gavėjo visas išlaidas, susijusias su Turto draudimu.
Išlaidų apmokėjimas neatleidžia Lizingo gavėjo nuo prievolės
sumokėti 15.3 punkte nustatytą sutartinę baudą. Tokiu atveju,
Lizingo gavėjas privalo pats kreiptis į Lizingo davėją, kad gautų

MOKĖJIMO SĄLYGOS

8.1. Lizingo gavėjas grąžina Kredito sumą ir moka Palūkanas
periodinėmis įmokomis pagal Lizingo sutartyje nustatytas sąlygas.
8.2. Lizingo davėjas negali atsisakyti priimti dalinių įmokų. Jeigu pagal
Lizingo sutartį Lizingo gavėjas atliko įmoką, kurios nepakanka
padengti visų pradelstų mokėjimų, iš įmokos pirmiausiai dengiami
mokėjimai, kurių mokėjimo terminai suėjo pirmiausiai, antra,
mokėjimai, kurių terminai suėjo vėliau ir t.t. Jei gautos įmokos
nepakanka padengti visų mokėjimų, kurių mokėjimo terminai suėjo
vienu metu, pirmiausiai dengiamos skolos išieškojimo išlaidos,
tuomet delspinigiai ir kitos mokėtinos sumos, po to Palūkanos ir bet
kokie mokesčiai susiję su Kredito suma, ir galiausiai, Kredito suma
ir PVM (jei taikomas). Jei įmokos nepakanka padengti pradelstą
Kredito sumą ir PVM, mokėjimas padengia kiekvieną iš mokėtinų
sumų proporcingai. Lizingo davėjas pasilieka teisę sudengti
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9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

Lizingo davėjo sudarytą Turto draudimo sutartį ir polisą. Lizingo
gavėjas privalo užtikrinti tinkamą visų draudimo sutarties
įsipareigojimų vykdymą, įskaitant draudimo bendrąsias sąlygas, net
ir tuo atveju, jei draudimo sutartį sudaro Lizingo davėjas. Lizingo
gavėjas negali remtis prieštaravimais, jog nebuvo supažindintas su
draudimo sutarties sąlygomis.
Draudiminio įvykio atveju Lizingo gavėjas privalo dėti visas
įmanomas pastangas, kad išsaugotų Turtą ir apsaugotų jį nuo
didesnės žalos. Draudiminio įvykio atveju Lizingo gavėjas privalo
nedelsiant informuoti draudiką ir Lizingo davėją.
Įvykus draudiminiam įvykiui, Lizingo gavėjas atstovauja Lizingo
davėjui santykiuose su draudiku, policija, kitomis institucijomis,
autoservisu ir kitais asmenimis susijusiais su draudiminiu įvykiu
(įskaitant draudimo išmoką, Turto atkūrimą ir remontą), tačiau tai
neatima Lizingo davėjo teisės bet kuriuo metu asmeniškai dalyvauti
procese.
Lizingo gavėjas įsipareigoja padengti visas išlaidas ir mokesčius,
susijusias su Turto draudimu. Lizingo gavėjo išlaidos, susijusios su
draudimu, yra draudimo įmoka, už draudimą atitinkamu laikotarpiu,
kurios dydis priklauso nuo Lizingo gavėjo pasirinktos draudimo
bendrovės siūlomų sąlygų. Jei Turto draudimo sutartis nustato Turto
draudimo įmokų mokėjimą dalimis, laikotarpis tarp įmokų negali būti
trumpesnis nei 3 (trys) mėnesiai. Lizingo gavėjas įsipareigoja
pateikti draudimo įmokų apmokėjimą patvirtinančius dokumentus
Lizingo davėjui visu draudimo galiojimo laikotarpiu.
Įvykus draudiminiam įvykiui, Lizingo davėjas turi teisę nuspręsti kaip
panaudoti draudimo išmoką, be kita ko, Turto atkūrimui ar visiškam
ar daliniam įsipareigojimų įvykdymui, įskaitant išankstinį
įsipareigojimų įvykdymą prieš terminą. Jei draudimo išmoka viršija
Lizingo gavėjo įsipareigojimų pagal Lizingo sutartį dydį, Lizingo
davėjas turi teisę panaudoti draudimo išmoką iš dalies ar visiškai
įvykdydamas reikalavimus, kylančius iš kitos šalių sudarytos
sutarties, įskaitant išankstinį įsipareigojimų įvykdymą prieš terminą.
Dėl rinkos praktikos, taikytinos teisės pasikeitimų, ar dėl bet kurios
kitos priežasties Lizingo davėjas gali vieną kartą per metus
vienašališkai pakeisti savo reikalavimus dėl draudimo apsaugos
apie tai informuodamas Lizingo gavėją ne vėliau kaip prieš du (2)
mėnesius iki galiojančios draudimo sutarties pabaigos.

pagrindinėse sąlygose nurodytas užtikrinimo priemonių sutartis su
Lizingo gavėju ir/ar Įkaito davėju.
11.2. Pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma su Pardavėju tik tuo atveju,
jei buvo sudarytos visos užtikrinimo priemonių sutartys, nurodytos
Lizingo sutarties pagrindinėse sąlygose, ir jei buvo atlikti visi būtini
užtikrinimo priemonių nustatymo veiksmai bei Lizingo gavėjas
padengė visus mokesčius susijusius su užtikrinimo priemonių
nustatymu (įskaitant valstybinius, notarų, registravimo ir kitus
mokesčius) pateikdamas Lizingo gavėjui mokėjimo įrodymus.
11.3. Lizingo gavėjas įsipareigoja užtikrinti užtikrinimo priemonių
draudimą, atitinkantį Lizingo sutarties sąlygas.
11.4. Siekiant išlaikyti Lizingo sutarties užtikrinimo priemonių vertę,
Lizingo gavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad užtikrinimo
priemonės būtų naudojamas laikantis užtikrinimo priemonių sutarčių
sąlygų.
12. SUTARTIES ATSISAKYMAS IR NUTRAUKIMAS
12.1. Lizingo gavėjas neturi teisės atsisakyti Lizingo sutarties.
12.2. Lizingo davėjas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą,
nutraukti Lizingo sutartį prieš terminą ir reikalauti nedelsiant grąžinti
Kredito sumą bei kitas pagal Lizingo sutartį mokėtinas sumas,
įskaitant Lizingo sutarties 15.4 punkte nurodyta baudą, esant bent
vienam iš šių esminių Lizingo sutarties pažeidimų:
12.2.1. Lizingo gavėjas nepagrįstai atsisako perimti Turto
valdymą arba daugiau kaip penkias (5) darbo dienas
delsia priimti Turtą be jokių trūkumų;
12.2.2. Lizingo gavėjas vėluoja įvykdyti iš Lizingo sutarties kylantį
mokėjimą trisdešimt penkias (35) kalendorines dienas ir
įsiskolinimas nebuvo padengtas per papildomą
penkiolikos (15) kalendorinių dienų terminą įsiskolinimui
padengti nuo pranešimo, įspėjančio, kad nepadengus
įsiskolinimo Lizingo davėjas nutrauks Lizingo sutartį ir
reikalaus nedelsiant padengti negrąžintą Kredito sumą
bei kitas pagal Lizingo sutartį mokėtinas sumas,
išsiuntimo Lizingo gavėjui dienos;
12.2.3. Jei padaromas esminis užtikrinimo priemonių sutarčių
pažeidimas, kai Lizingo sutartyje yra nustatytos
užtikrinimo priemonės;
12.2.4. Lizingo davėjui pateikus klaidinančią ar melagingą
informaciją, pagal kurią Lizingo davėjas nusprendė
suteikti Kredito sumą, nustatė Lizingo sutarties ar
užtikrinimo priemonių sutarties sąlygas, taip pat tuo
atveju, jeigu Lizingo gavėjas ir/ar Įkaito davėjas neįvykdė
įsipareigojimų, nustatytų Lizingo sutarties 13 skyriuje
(įskaitant pareigą pateikti informaciją);
12.2.5. Turto vertė mažėja ar reikšmingai sumažėjo daugiau nei
vidutiniškas nusidėvėjimas dėl Lizingo gavėjo ar bet kurio
trečiojo asmens, turinčio teisę naudotis Turtu, veiksmų ar
neveikimo;
12.2.6. Lizingo davėjas turi įrodymų, kad Lizingo gavėjas naudoja
Turtą už Europos ekonominės erdvės ribų be išankstinio
Lizingo davėjo sutikimo;
12.2.7. Lizingo davėjas turi įrodymų, kad Turtu be Lizingo davėjo
sutikimo naudojasi trečiasis asmuo, arba Lizingo gavėjas
be išankstinio Lizingo davėjo sutikimo pardavė Turtą;
12.2.8. Turtas sunaikinamas arba tampa netinkamas naudoti;
12.2.9. Paaiškėja, kad Lizingo gavėjas nemoka visų mokesčių,
baudų, išlaidų ar kitų mokėjimų, susijusių su Turto
naudojimu;
12.2.10. Užtikrinimo priemonių sunaikinimo ar esminio sutarties
užtikrinimo priemonių vertės, ar Laiduotojo ar Garanto
mokumo sumažėjimo, ar Laiduotojo mirties atveju,
Lizingo gavėjas neatstatė užtikrinimo priemonių vertės,
nesurado naujo Lizingo davėjui priimtino Laiduotojo ar
Garanto, ar nepateikė jokios papildomos užtikrinimo
priemonės, kuri būtų priimtina Lizingo davėjui per Lizingo
davėjo nustatytą mažiausiai vieno (1) mėnesio terminą;
12.2.11. Lizingo gavėjas neapdraudė Turto ar užtikrinimo
priemonės pagal Lizingo davėjui priimtinas sąlygas ir
neištaisė pažeidimo per Lizingo davėjo suteiktą
papildomą tuo tikslu suteiktą mažiausiai keturiolikos (14)
dienų terminą;
12.2.12. Lizingo gavėjas, Įkaito davėjas ar įmonė, priklausanti tai
pačiai, kaip ir Lizingo gavėjas, įmonių grupei, pažeidžia
bet kurias kitas su Lizingo davėju sudarytas sutartis, ir šis
pažeidimas neištaisomas per Lizingo davėjo suteiktą

10. IŠANKSTINIS GRĄŽINIMAS
10.1. Lizingo gavėjas turi teisę anksčiau užbaigti Lizingo sutartį
grąžindamas visą Kredito sumą (nupirkdamas Turtą iš Lizingo
davėjo) anksčiau Lizingo sutartyje nustatyto termino. Siekdamas
visiško Kredito sumos grąžinimo anksčiau nustatyto termino,
Lizingo gavėjas privalo grąžinti Lizingo davėjui visą neapmokėtą
Kredito sumą kartu mokėtinomis Palūkanomis ir kitais Lizingo
davėjui mokėtinais mokesčiais apskaičiuotais iki išankstinio
grąžinimo dienos.
10.2. Jeigu Lizingo gavėjas apie išankstinį Kredito sumos grąžinimą
praneša likus mažiau nei trims (3) mėnesiams iki numatomos
išankstinio grąžinimo dienos, Lizingo gavėjas, be aukščiau nurodytų
mokėjimų, papildomai privalo sumokėti išankstinio grąžinimo
mokestį. Išankstinio grąžinimo mokestis yra lygus Palūkanoms,
apskaičiuotoms nuo anksčiau grąžinamos Kredito sumos už trijų
(3) mėnesių laikotarpį, skaičiuojamą nuo pranešimo dienos. Jeigu
prašymo dėl išankstinio grąžinimo pateikimo metu iki galutinio
Lizingo sutarties įvykdymo termino lieka mažiau negu trys (3)
mėnesiai, Lizingo gavėjas, anksčiau laiko grąžindamas Kredito
sumą, sumoka iki galutinio Lizingo sutarties įvykdymo termino
apskaičiuotas Palūkanas ir/ar kitus mokesčius.
10.3. Jeigu Lizingo gavėjas nepadengtų Kredito sumos, Palūkanų ir kitų
mokėtinų sumų iki suderintos išankstinio grąžinimo dienos,
nurodytos pranešime, pranešimas apie išankstinį grąžinimą bus
laikomas negaliojančiu. Jeigu Lizingo gavėjas tik iš dalies padengtų
Kredito sumą ir kitas mokėtinas sumas iki suderintos išankstinio
grąžinimo dienos, Lizingo gavėjas bus laikomas atlikęs dalinį
Kredito sumos grąžinimą, o likusios Kredito sumos atžvilgiu
mokėjimai toliau bus atliekami pagal Lizingo sutartį.
11. UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS
11.1. Siekiant užtikrinti įsipareigojimų, kylančių iš Lizingo sutarties,
įvykdymą Lizingo davėjas turi sudaryti Lizingo sutarties
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pagrįstą terminą. Jeigu pažeidimas yra esminis ir jis
suteikia Lizingo davėjui teisę nutraukti Lizingo sutartį,
nenustatant papildomo termino, Lizingo davėjas
neprivalo suteikti papildomo termino;
12.2.13. Lizingo gavėjo ar Įkaito davėjo atžvilgiu pradėtas
teisminis, priverstinio vykdymo ar bankroto procesas;
12.2.14. Lizingo gavėjas naudoja Turtą ne pagal numatytą paskirtį;
12.2.15. Lizingo gavėjas pažeidžia bet kokius įsipareigojimus,
numatytus pagrindinėse ir/ar specialiosiose Lizingo
sutarties sąlygose;
12.2.16. Lizingo gavėjas nepateikia Lizingo davėjui pakankamai
informacijos ar dokumentų, kad Lizingo davėjas galėtų
užtikrinti reikalavimų, susijusių su pinigų plovimo ir
terorizmo finansavimo prevencija, vykdymą;
12.2.17. Lizingo davėjas gauna informaciją, kad Lizingo gavėjas ar
Lizingo gavėjas per su juo bendradarbiaujančią šalį yra ar
buvo susijęs su pinigų plovimu, terorizmo finansavimu,
mokesčių vengimu ar organizuotu nusikalstamumu,
įskaitant
sąsajas
su
pajamų
iš
organizuoto
nusikalstamumo šaltiniais;
12.2.18. Lizingo gavėjas gauna informaciją, kad Lizingo gavėjas
užsiima,
ar
Lizingo
gavėjas
per
su
juo
bendradarbiaujančią šalį yra susijęs su veikla, kuriai,
Lizingo davėjo vertinimu, būdinga didelė pinigų plovimo ir
terorizmo finansavimo rizika;
12.2.19. Lizingo davėjas gauna informaciją, kad Lizingo gavėjas
vykdo veiklą kurioje nors srityje be būtinos registracijos ar
veiklos licencijos;
12.2.20. Nutraukti Lizingo sutartį reikalauja institucija, vykdanti
Lizingo davėjo priežiūrą (pvz., Finansinių nusikaltimų
tyrimų tarnyba), ar bet kuri kita valstybinė institucija;
12.2.21. Lizingo gavėjui ar su Lizingo gavėju susijusiam asmeniui
pritaikytos tarptautinės sankcijos ar kiti nacionaliniai
apribojimai sandoriams, ar, remiantis Lizingo davėjo
įvertinimu, Lizingo gavėjas yra susijęs su teritorija, veiklos
sritimi, sandoriu ar asmeniu, kuriam taikomos
tarptautinės sankcijos ar kiti nacionaliniai apribojimai
sandoriams;
12.2.22. Lizingo gavėjas pažeidė bet kokius kitus įsipareigojimus,
kylančius iš šios Lizingo sutarties ar Lizingo davėjo
bendrųjų sąlygų, ar galiojančių teisės aktų, arba Lizingo
davėjas turi teisę nutraukti Lizingo sutartį kitu pagrindu
12.3. Nutraukus Lizingo sutartį, Lizingo gavėjas netenka teisės naudotis
Turtu, privalo , grąžinti Turtą Lizingo davėjo nustatytu terminu ir
tvarka, sumokėti Lizingo davėjui negrąžintą Kredito sumą,
Palūkanas, delspinigius, sutartines baudas, bet kokius mokesčius,
išlaidas, susijusias su Turto perregistravimu ir/ar Turto nuosavybės
perdavimu Lizingo davėjui bei atlyginti bet kokius kitus Lizingo
davėjo nuostolius, įskaitant Kompensuojamąsias palūkanas, kurios
mokamos iki visiško Kredito sumos grąžinimo Lizingo davėjui, Turto
pardavimo nuostolį, kuris apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp
faktinės neišpirktos Turto vertės Lizingo sutarties nutraukimo dieną
ir Turto kainos, už kurią Turtas gali būti parduotas ar kitaip
realizuotas. Laikoma, kad Lizingo gavėjas sutinka su Lizingo davėjo
nurodyta Turto kaina, jei jis per 7 (septynias) kalendorines dienas
nuo Bendrovės pranešimo apie Turto kainą pateikimo dienos
nesuranda pirkėjo, kuris Bendrovei priimtinomis sąlygomis nupirktų
Turtą už didesnę kainą.

sumoka negrąžintą sumą Lizingo davėjui per tris (3) darbo dienas
nuo atitinkamo Lizingo davėjo reikalavimo pateikimo.
13.5. Jei prieš parduodant Turtą Lizingo davėjas sumažino reikalavimą
Lizingo gavėjui 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 Lizingo gavėjas atlygina per septynias (7)
kalendorines dienas nuo atitinkamo Lizingo davėjo reikalavimo
pateikimo.
14. KITI LIZINGO GAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI IR KEITIMASIS
INFORMACIJA
14.1. Lizingo gavėjas privalo užtikrinti, kad jo nuosavo kapitalo rodiklis
Lizingo sutarties galiojimo metu išliktų ne mažesnis kaip 10%,
nebent Lizingo davėjas ir Lizingo gavėjas susitarė dėl kitokio
nuosavo kapitalo rodiklio reikalavimo, kurio Lizingo gavėjas privalo
laikytis.
14.2. Lizingo gavėjas įsipareigoja nedelsdamas, tačiau ne vėliau nei per
dešimt (10) dienų, jeigu tai pagrįsta atsižvelgiant į visas aplinkybes,
informuoti Lizingo davėją apie viską, kas gali kelti pavojų tinkamam
įsipareigojimų, kylančių iš Lizingo sutarties, įvykdymui. Keitimasis
informacija vykdomas pagal Lizingo sutartyje nurodytus rekvizitus.
Lizingo gavėjas įsipareigoja nedelsdamas informuoti Lizingo davėją
apie rekvizitų pasikeitimus. Nevykdydamas šiame punkte numatytų
įsipareigojimų, Lizingo gavėjas netenka teisės remtis tokiomis
aplinkybėmis ginčuose su Lizingo davėju ir Lizingo gavėjas privalo
atlyginti tuo Lizingo davėjui padarytą žalą.
14.3. Lizingo gavėjas įsipareigoja informuoti Lizingo davėją apie:
14.3.1. finansinius rezultatus, pateikdamas Lizingo davėjui
patvirtintą metinę ataskaitą ne vėliau kaip per kalendorinį
mėnesį, suėjus teisės aktuose numatytam terminui
14.3.2. Lizingo gavėjo finansinę padėtį, pateikdamas duomenis ir
(ar) dokumentus, kurių reikalauja Lizingo davėjas ir kurie
patvirtina Lizingo gavėjo finansinę padėtį (įskaitant, bet
neapsiribojant, balansą ir (ar) pajamų ataskaitą už Lizingo
davėjo
nurodytą
laikotarpį,
sąskaitos
išrašus,
svarbiausiųjų kontrahentų apžvalgą ir (ar) išrašus iš
sutarčių) per keturiolika (14) dienų nuo atitinkamo Lizingo
davėjo prašymo pateikimo dienos;
14.3.3. Lizingo gavėjo nuosavybės dydžio ar savininkų turimų
akcijų pasikeitimus ar akcijų perleidimą;
14.3.4. turto, įkeisto Lizingo sutarties įvykdymo užtikrinimui,
draudimą, kuriame Lizingo davėjas nenurodomas kaip
naudos gavėjas;
14.3.5. dividendų išmokėjimą, išskyrus atvejus kai Kredito suma
mažesnė nei 25000 EUR (dvidešimt penki tūkstančiai
eurų);
14.3.6. Lizingo davėjo naudos gavėjų pasikeitimus. Sąvokos
„naudos gavėjas“ reikšmę šalys nustato pagal Lietuvos
Respublikos pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo
prevencijos įstatymą;
14.3.7. reikšmingus Lizingo gavėjo komercinės veiklos
pasikeitimus (įskaitant naują veiklos sritį);
14.3.8. turto, įkeisto Lizingo davėjui, areštą, papildomus
suvaržymus ir (ar) perleidimą;
14.3.9. bet kurias kitas reikšmingas aplinkybes, kurios gali daryti
reikšmingą poveikį Lizingo gavėjo komercinei veiklai, ar
su tuo susijusias rizikas.
14.4. Visi pranešimai, pateikti pagal Lizingo sutartį ir užtikrinimo
priemonių sutartis (prašymai, pasiūlymai, paraiškos ir pan.), turi būti
rašytinės formos arba formos, kurią galima atkurti raštu, nebent
Lizingo sutartis numato kitaip. Paštu siunčiami pranešimai laikomi
gautais, jei jie buvo siųsti adresu pagal Lizingo sutartyje nurodytus
rekvizitus ir praėjo trys (3) dienos nuo pranešimo išsiuntimo.

13. TURTO PARDAVIMAS LIZINGO SUTARTIES
NUTRAUKIMO ATVEJU
13.1. Nutraukus Lizingo sutartį, Lizingo davėjas turi teisę pats arba per
savo bendradarbiavimo partnerius parduoti Turtą. Turto
perlizingavimas šios Lizingo sutarties prasme yra prilyginamas
pardavimui.
13.2. Lizingo gavėjas turi teisę bet kada gauti iš Lizingo davėjo informaciją
apie Turto pardavimą ir dalyvauti Turto pardavimo procese, kad
padėtų surasti pirkėją.
13.3. Lizingo gavėjas kompensuoja Lizingo davėjui visas išlaidas,
susijusias su Lizingo 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 Lizingo gavėjas turi sumokėti Lizingo davėjui, Lizingo gavėjas

15. DELSPINIGIAI, SUTARTINĖ BAUDA IR IŠLAIDŲ
ATLYGINIMAS
15.1. Pavėlavus grąžinto Kredito sumą, Palūkanas, atlyginti bet kokias
išlaidas, susijusias su Lizingo gavėjo skolos išieškojimu arba bet
kokių kitų įsipareigojimų įvykdymu, Lizingo gavėjas privalės mokėti
Lizingo davėjui delspinigius, nustatytus pagrindinėse Lizingo
sutarties sąlygose už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku
negrąžinamos sumos.
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15.2. 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.
15.3. Lizingo davėjas turi teisę reikalauti, o Lizingo gavėjas privalo
sumokėti Lizingo davėjui sutartinę baudą, siekiančią iki trijų
procentų (3%) nuo negrąžintos Kredito sumos reikalavimo
pateikimo metu, įvykus šiems pažeidimams:
15.3.1. pateikus neteisingą informaciją;
15.3.2. naudojant Turtą pagal paskirtį, kuri draudžiama Lizingo
sutartyje ar Turtą naudojant kita, nei pagrindinėse Lizingo
sutarties sąlygose nurodyta paskirtimi;
15.3.3. nevykdant ar netenkinamai vykdant bet kurio Lizingo
sutarties 8 skyriuje nustatytų draudimo reikalavimų;
15.3.4. nevykdant ar netinkamai vykdant kurių įsipareigojimų,
numatytų 13 skyriuje (įskaitant įsipareigojimus teikti
informaciją).
15.3.5. nevykdant ar netinkamai vykdant kurių nors Sutarties
specialiųjų sąlygų;
15.4. Lizingo davėjui nutraukus Lizingo sutartį 12.2 punkte nurodytais
pagrindais, Lizingo davėjas turi teisę reikalauti, o Lizingo gavėjas
privalo sumokėti Lizingo davėjui sutartinę baudą, siekiančią iki
penkių procentų (5%) nuo negrąžintos Kredito sumos Lizingo
sutarties nutraukimo dieną.
15.5. Jeigu pasibaigus Lizingo sutarties terminui arba per Lizingo davėjo
pranešime apie Lizingo sutarties nutraukimą nurodytą terminą
Lizingo gavėjas negrąžina Turto, Lizingo gavėjas sumoka Lizingo
davėjui 100 eurų už kiekvieną vėlavimo dieną (papildomai pridedant
PVM).
15.6. Delspinigių ar sutartinės baudos apmokėjimas neatleidžia Lizingo
gavėjo nuo prievolių pagal Lizingo sutartį vykdymo. Be to, Lizingo
davėjas turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius, viršijančius
sutartines netesybas.
15.7. Lizingo gavėjas įsipareigoja atlyginti Lizingo davėjui išlaidas,
susijusias su skolos išieškojimu, įskaitant išlaidas, susijusias su
teismo ir skolos išieškojimo procesu. Išlaidos, susijusios su
pranešimais dėl Lizingo sutarties pažeidimo, siunčiamais Lizingo
gavėjui, Įkaito davėjui ar kitiems su Lizingo sutartimi susijusiems
asmenims, privalo atlyginami pagal Lizingo davėjo kainoraštį.

17.2. Lizingo gavėjas išnagrinėja Lizingo gavėjo prašymą per keturiolika
(14) dienų nuo prašymo gavimo dienos.
17.3. Lizingo davėjas informuoja apie priimtą sprendimą raštu arba
žodžiu. Pranešimas perduodamas telefonu arba Lizingo davėjo
biure, nebent Lizingo davėjas nurodo kitaip. Lizingo gavėjas,
norėdamas gauti pranešimą apie sprendimą, per dvi (2) darbo
dienas nuo prašymo peržiūros termino pabaigos turi susisiekti su
Lizingo davėju.
17.4. Lizingo davėjui sutikus pakeisti Lizingo sutarties sąlygas, remiantis
Lizingo gavėjo prašymu, Lizingo gavėjas ir, jei reikia, taip pat Įkaito
davėjas, privalo pasirašyti sutartis, pagrįstas sprendimu, per
septynias (7) dienas nuo to laiko, kai sužinojo apie Lizingo davėjo
sprendimą.
17.5. Jei Lizingo gavėjas nesikreipia į Lizingo davėją (17.3 punktas), taip
pat, jei per 17.4 punkte nustatytą terminą nebuvo pasirašytos
Lizingo sutarties pakeitimui būtinos sutartys dėl priežasčių
priklausančių nuo Lizingo gavėjo ar Įkaito davėjo, Lizingo davėjo
sprendimas netenka galios, nebent Lizingo davėjas nusprendžia
kitaip.
17.6. Lizingo sutarties 17.5 punkto atveju, Lizingo gavėjas privalo
sumokėti Lizingo davėjui mokestį už prašymo peržiūrą pagal Lizingo
davėjo kainoraštį.
17.7. Sudaręs Lizingo sutarties pakeitimo sutartį, Lizingo gavėjas privalo
sumokėti Lizingo davėjui mokestį už Lizingo sutarties sudarymą ar
pakeitimą pagal Lizingo davėjo kainoraštį.
17.8. Lizingo gavėjas privalo padengti visus mokesčius ar išlaidas,
susijusias su Lizingo sutarties pakeitimu.
18. GINČŲ SPRENDIMAS
18.1. Visi ginčai, kylantys iš Lizingo sutarties, sprendžiami derybų būdu.
18.2. Kai šalims nepavyksta ginčų išspręsti derybomis, ginčai
sprendžiami teismuose, esančiuose Vilniaus miesto savivaldybės
teritorijoje. Jeigu Lizingo gavėjas arba Įkaito davėjas po Lizingo
sutarties sudarymo persikelia į kitą šalį, arba jeigu ginčo sprendimo
metu Lizingo gavėjo arba Įkaito davėjo buvimo vieta nėra žinoma,
ginčai taip pat sprendžiami teismuose, esančiuose Vilniaus miesto
savivaldybės teritorijoje.
18.3. Lizingo sutartis vykdoma ir aiškinama atsižvelgiant į Lietuvos
Respublikos teisės aktus.

16. SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS IR PABAIGA
19. KONFIDENCIALUMAS

16.1. Ši Lizingo sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir pasibaigia
įvykdžius visus įsipareigojimus, kylančius iš Lizingo sutarties.
16.2. Jeigu Lizingo sutartis yra sudaroma raštu, ji tampa privaloma nuo
jos pasirašymo dienos. Jeigu Lizingo sutartis yra sudaroma
elektroniniu būdu, ji įsigalioja šalims nuo paskutiniosios šalies
pasirašymo dienos ar nuo dienos, kada Lizingo davėjas gaus
Lizingo sutartį su visais parašais, priklausomai, kas įvyks vėliau.
16.3. Jei Pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta ar neįvykdoma per
30 (trisdešimt) dienų nuo Lizingo sutarties sudarymo, Lizingo
sutartis gali būti nutraukta Lizingo davėjo reikalavimu. Lizingo
davėjas neatsako už Pirkimo-pardavimo sutarties nesudarymą dėl
aplinkybių, atsirandančių dėl Pardavėjo ar Lizingo gavėjo, be kita
ko, Lizingo davėjas turi teisę reikalauti sumokėti sutarties sudarymo
mokestį, kad būtų padengtos išlaidos, susijusios su Lizingo sutarties
sudarymu. Lizingo sutartis nelaikoma pasibaigusia, jei šalys tęsia
Lizingo sutarties vykdymą, nepaisydamos šiame punkte nustatyto
termino.
16.4. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta Lizingo davėjo bendrosiose
sąlygose, Lizingo davėjas turi teisę vienašališkai keisti Lizingo
sutarties bendrąsias sąlygas ir kainoraštį.
16.5. Pagrindines Lizingo sutarties sąlygas galima keisti tik raštišku šalių
susitarimu pasirašant jį kaip atskirą dokumentą. Bet koks rašytinis
šalių tarpusavio susirašinėjimas nėra laikomas Lizingo sutarties
pakeitimu. Jeigu Lizingo davėjas duoda išankstinį sutikimą, šalių
susitarimas gali būti sudaromas rašytinei formai prilygstančiu būdu.
Sandoris, sudarytas nesilaikant aukščiau nurodytos tvarkos,
laikomas negaliojančiu.

19.1. Šalys susitaria, kad Lizingo sutartis, dokumentai, kurių pagrindu
buvo sudaryta Lizingo sutartis, visi būsimi sandoriai, susiję su
Lizingo sutartimi, prašymai bei visi kiti dokumentai ir aplinkybės,
susijusios su Lizingo sutartimi, yra laikomi konfidencialiais.
19.2. Asmenims, susijusiems su šia Lizingo sutartimi, draudžiama
atskleisti konfidencialią informaciją be kitos šalies raštiško
patvirtinimo, išskyrus Lizingo sutartyje ar teisės aktuose numatytus
atvejus.
19.3. 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 Lizingo sutartimi susijusiems asmenims.
19.4. Lizingo gavėjas, be 19.3. punkte išvardintų asmenų, turi teisę
atskleisti
konfidencialią informaciją be rašytinio Lizingo gavėjo
sutikimo
kitiems
asmenims
skolos
reikalavimo
teisės
perleidimo/įkeitimo atveju, perduodant informaciją registrams ar kai
Lizingo gavėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį.
20. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
20.1. Šios Lizingo sutarties tikslais, Lizingo davėjas tvarkys fizinių
asmenų, atstovaujančių Lizingo gavėją bendraujant su Lizingo
davėju, asmens duomenis. Registruotino turto atveju Lizingo
gavėjas gali būti įpareigotas teikti Lizingo davėjui asmeninę
informaciją apie fizinius asmenius, kuriuos Lizingo gavėjas paskyrė
kaip asmenis, turinčius teisę naudotis Turtu.
20.2. Fizinių asmenų asmens duomenys, gauti sutartinių santykių tarp
Lizingo gavėjo ir Lizingo davėjo metu, bus tvarkomi pagal Lizingo
davėjo asmens duomenų tvarkymo principus, skelbiamus Lizingo
davėjo tinklalapyje ( www.bigbank.lt ) ir galiojančius teisės aktus bei
tiek, kiek reikalinga Lizingo davėjui įvykdyti savo įsipareigojimus, ir
(arba) tiek, kiek leidžia Lizingo davėjui duotas sutikimas.

17. LIZINGO GAVĖJO PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMAS
17.1. Lizingo davėjui pateikiami prašymai pakeisti Lizingo sutartį, taip pat
visi kiti prašymai, susiję su Lizingo gavėjo įsipareigojimų pagal
Lizingo sutartį vykdymu, turi būti pateikiami raštu arba forma
prilygstančia rašytinei pagal Lizingo sutartyje nustatytus rekvizitus.
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20.3. Be asmens duomenų tvarkymo pagrindų, nurodytų 20.2 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.
20.4. Lizingo gavėjas įsipareigoja užtikrinti ir prisiima atsakomybę, kad
visi fizinių asmenų asmens duomenys, kuriuos Lizingo gavėjas
perdavė Lizingo davėjui, žinotų apie tokį duomenų perdavimą, ir
Lizingo gavėjo tokių duomenų perdavimas Lizingo davėjui atitiktų
taikytinus asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
21. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
21.1. Pasirašydamos Lizingo sutartį, šalys patvirtina, kad jos perskaitė
Lizingo sutartį ir Lizingo davėjo interneto svetainėje viešai
skelbiamas Lizingo davėjo bendrąsias paslaugų teikimo sąlygas,
klientų duomenų tvarkymo principus, supranta jų turinį ir kad jie
atitinka šalių valią.
21.2. Be Lizingo sutarties šalys taip pat įsipareigoja laikytis to, kas
išdėstyta Lizingo davėjo paslaugų teikimo bendrosiose sąlygose ir
klientų duomenų tvarkymo principuose bei Lietuvos Respublikos
teisės aktuose.
21.3. Jei kuri nors Lizingo sutarties nuostata pripažįstama negaliojančia
arba niekine, ji neturi įtakos likusios Lizingo 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
būti padalinta į kelias viena nuo kitos nepriklausančias dalis, vienos
dalies negaliojimas neturi įtakos kitų tos sąlygos dalių galiojimui.
21.4. Lizingo gavėjas neturi teisės perduoti savo teisių ir pareigų pagal
Lizingo sutartį tretiesiems asmenimis, išskyrus atvejus, kai yra
gaunamas rašytinis Lizingo davėjo sutikimas. Lizingo davėjas turi
teisę be Lizingo gavėjo sutikimo perleisti, įkeisti, perduoti kitam
asmeniui ar trečiajai šaliai visus arba dalį kreditorinių reikalavimų,
kurie atsiras arba gali atsirasti iš Lizingo sutarties. Toks perleidimas
nepažeis Lizingo gavėjo teisių ir labiau nesuvaržys jo prievolių.
21.5. Lizingo gavėjas patvirtina, kad Lizingo davėjui pateikti dokumentai
ir informacija Lizingo sutarties sudarymo metu yra teisinga. Jeigu
minėtasis patvirtinimas būtų neteisingas, Lizingo gavėjas ir (ar)
Įkaito davėjas įsipareigoja atlyginti visą Lizingo davėjui padarytą
žalą.
21.6. Jeigu Lizingo sutartis sudaroma raštu, ji sudaroma dviem (2)
vienodai autentiškais egzemplioriais, po vieną Lizingo davėjui ir
Lizingo gavėjui.

__________________________________________________________
Lizingo davėjo atstovo vardas, pavardė, parašas

__________________________________________________________
Lizingo gavėjo atstovo vardas, pavardė, parašas

7/7

