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I .4.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

S4lygos nustato Mokejimo paslaugq ir su jomis susijusiq paslaugq teikimo Kredito unijoje s4lygas
ir tvark4. Sios S4lygos parengtos atsiZvelgiant i Mokejimu istatymo nustat).tus Mokejimo paslaugq
teikimo reikalavimus.

Be 5iq S4lygq, su Mokejimo paslaugq teikimu susijusius santykius tarp Kredito unijos ir Kliento
taip pat reguliuoja istatymai ir kiti teises aktai, Kredito unijos paslaugq teikimo sqlygos ir kitos
patvirtintos taisykles (warkos), lkainiai, Sutartys ir protingumo, teisingumo bei sqiiningumo
principai.

Klientui Zinoma, kad vykdant Kliento (Mokdtojo) Kredito unijai pateikt4 Mokejimo nurodym4
UZsienio Salyse veikiandios kredito istaigos ir mok€jimo sistemos gali biiti ipareigotos tos
valstybes, kurioje veiki4 vietos istatymais atskleisti informacijq apie Klientq (Moketoj4)
kompetentingoms valstybis instirucijoms.

2. MOKEJIMO PASLAUGU TEIKIJOS DUOMENYS

Mokejimo paslaugq teikeja - Kredito unija, kurios duomenys nurodyti 5iq S4lygq 3.1 .9 punkte.

Kredito unijos prieZiiros institucija Lietuvos bankas, Kredito unijai suteiktos licencijos Nr.43.

Kredito unijos interneto tinklalapis http://www.palangosunija.lku.lt Kredito unijos elektroninio
palto adresas palanga@lku.lt. Jeigu 5ios S4lygos yra pateikiamos Kredito unijos intemetiniame
tinklalapyje http://www.palangosunija.lku.lt, Kredito unijos duomenys nurodomi intemeto
tinklalapio skiltyje Kontaktai arba Sutartyse ir Siose Sqlygose gali b[ti nenurodomi.

2.1

2.2

2.3

sAvoKos

Sqlygose didZiosiomis raidemis vartojamq sqvokq reik5me yra lokia, kaip toliau nurodyta, isskyrus
atvejus, kai kitokia prasme atsiranda del Sqlygq konteksto:

3.

3.1

3.1 .1 .

3.1 .2

3.r.3

3.1.4

Bendroji sutartis - Kredito unijos ir Kliento sudaryta bendroji mokejimo paslaugq
sutartis, kurioje gali b[ti nuslat]ta Kredito unijos pareiga atidaryi Mok€jimo s4skait4, jos
atidarymo sqlygos ir kuri reglamentuoja atskirq ir paskesniq Mokejimo operacijrl
vykdym4.

Gav6jas - fizinis arba juridinis asmuo, kuris Mokdjimo nurodyme yra numal).tas kaip
Mokejimo operacijos le5q gavdjas.

InternetinG bankininkysta - priemone, kurios pagalba Mokejimo paslaugos teikiamos
naudojantis Kredito unijos naudojama Kredito unijos paslaugq teikimo intemetu sistema
,,i-Unija". pagal Kliento ir Kredito unijos sudar)1q Sutarti.

15raSas - Kredito unijos dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie Mokejimo
s4skaitoje atliktas Mokejimo operacijas per tam tikr4 laikotarpj.

lkainiai - Kredito unijoje nustaq4a tvarka patvirtinti Kredito unijos Mok€jimo paslaugq
ir Mokejimo operacijq ikainiai.
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3.1.5.

l.l.

1.2.

t2

Sqlygos yra taikomos visiems su Mokejimq istatyme numatytu Mok6jimo paslaugq ir su jomis
susijusiq paslaugq teikimu susijusiems Kliento ir Kredito unijos santykiams, atsiladusiems iki ir
tebesitgsiantiems po 5iq s4lygq isigaliojimo, bei atsiradusiems po 5iq s4lygq isigaliojimo.



3.1.6. Klientas - fizinis arba juridinis asmuo, kuris naudojasi Kredito unijos Mokejimo
paslaugomis kaip Mokdtojas ir (ar) Gavejas.

Kredito pervedimas - Mokejimo paslauga, kai vadovaudamasi Moketojo pateiktu
Mokejimo nurodymu Kredito unija, kurioje Moketojas turi Mokejimo s4skait4, perveda
Mokejimo operacijos arba keliq Mokejimo operacijq leSas i5 Moketojo Mokejimo
s4skaitos i Gavejo Mokejimo sqskait4.

Kredito unija - Palangos kredito unija, Lietuvos Respublika. duomenys kaupiami ir
saugorni Vl Juridiniq asmenq registre

3.1 .7

3.r.8

3.1 .9

3.1.10,

3.1.r 1

3.t .12

3. l .10. I

Kredito unijos darbo diena - Zemiau nurodytos dienos, kuriomis Kredito unija dirba
vykdydama Mokejimo operacijoms atlikti b[tin4 veiklq:

Kai Mokejimo nurodymas yra pervesti leias iS vienos Mok€jimo s4skaitos
Kredito unijoje i kit4 Mokejimo s4skait4 Kredito unijoje, tai Kredito unijos
darbo diena laikoma kiekviena kalendorin€ diena, kai Mokejimo nurodymas
pateikimas per Internetine bankininkystg. Kitais atvejais - Kredito unijos darbo
laikas, kuriuo ji priima Klientus fiziSkai;

3.1.10.2. Kai Mokejimo nurodymas yra pervesti lesas is Mokejimo s4skaitos Kredito
unijoje i Mokejimo s4skaitas kitose kredito istaigose ir (arba) mokejimo
istaigose, tai Kredito unijos darbo diena laikoma kiekviena darbo diena, kai
dirba ir vykdo veikl4, botin4 atliekant Mokejimo operacij4, finansq
(atsiskaitymo) centras, tarpininkaujantis Kredito unijai teikiani Mok6jimo
paslaugas ir apdorojantis Mokejimo nurodymo atitinkama valiuta duomenisl

3.1.10.3. Kai Mokejimo operacija inicijuojama Internetines bankininkystes pagalba,
Kredito unijos darbo diena laikoma kiekviena kalendorine diena visq parq
tadiau Mokejimo operacijos ivykdymui kartu taikomi 3.1 .10.1-3.1 :10.,
punkruose nurodyti terminai;

3.1.10.4. Kai Mokejimo operacija inicijuojama Mokejimo kortele, operacijos lrykdymui
taikomas 3.1.10.3 punkte nurodyti terminai.

Mokejimo kortel6 - tai Kredito uniios ir Lietuvos centrines kredito unijos Moketojui
suteikta elektronine mokejimo priemon€, leid2ianti Moketojui elekioniniu bodu
suformuoti Mokejimo nurodymus- Kredito unijai del disponavimo su kortele susietoje
Mokejimo sqskaitoje esandiomis Moketojo resomis, t.y. atiiskaityti uz prekes ir paslaugl
negrynaisiais pinigais prekybos ir paslaugq imonese ;q darbo metu, i5siimti tei lnJStigrynuosius pinigus jq iSdavimo ir (ar) priemimo vietose ir automatuose jq darbo metu.

Mokdjimo nurodymas - Moketojo arba Gavejo nurodymas (mokejimo pavedimas)
Kredito unijai iq,kdyti Mokejimo operacijq.

Mok€jimo operacija - Moketojo ar Gavejo inicijuotas le5q imokejimas, pervedimas arba
iSemimas, neatsiZvelgiant j Moketojo ir Givejo pareigas, kuriomis grindZi"ru op".u"i.,ju.

Mokdjimo operacijos autorizavimas (autorizavimas) _ Moketojo sutikimas ivykdytiMokejimo operacij4.

3.1.13.

3

3.1.14.

Komisinis atlyginimas - atlyginimas, kurl Moketojas ir (arba) Klientas turi moketi
Kredito unijai uZ Mokejimo operacij4 ir (arba) su ja susijusias paslaugas, su mokejimo
s4skaita susijusias paslaugas arba kuris yra susijgs su Siomis paslaugomis.



3.1.15.

3.1.16.

3.1.17 .

3.1.18.

3.1.19.

3.1.20.

3.1.21 .

3.1.22.

3.t .23.

3.1.24.

3.1 .25.

3.1.26.

3.1.27.

3.1.28.

3.1.29.

Mokdjimo paslaugos - Kredito unijos teikiamos mokejimo paslaugos, apibreZtos

Mokejimq istatyme.

Mok6jimo paslaugq teik6jas - bet kuri kredito istaiga, mokejimo istaiga ar kitas

Mokei imo paslaugas teikiantis subjektas.

Mok€jimo priemon6 - personalizuota priemone ir (arba) tam tikos proced[ros, del

kuriq susitaria Klientas ir Kredito unija ir kurias Klientas naudoja Mokejimo nurodymui

inicijuoti.

Mok6jimo sqskaita -Kliento vardu atidaryta sqskaita Kredito unijoje, naudojama

Mokejimo operacijoms rykdYti.

Mok6jimo schema - vienas Mokejimo operacijoms Europos S4iungoje ir valstybese

narese atlikti naudoiamq taisykliq, proced[rq, standartq ir (arba) igyvendinimo gairiq

rinkinys, del kurio susitare Kredito unija, atskirtas nuo bet kokios infrastrukhrros ar

mokejimo sistemos, kuria uZtikrinamas jos veikimas.

Mok6jimq istatymas - Lietuvos Respublikos mokejimq istatymas'

Mok6tojas - fizinis arba juridinis asmuo, kuris turi Mok€jimo s4skait4 ir leidZia atlikti

Mokejimo nurodym4 i5 tos Mokejimo s4skaitos arba, kai nera Mokejimo sqskaitos' fizinis

arbaiuridinis asmuo, kuris pateikia Mokejimo nurodym4'

Pagrindind mokdjimo sqskaita - Kredito unijoje vieno arba keliq Vartotojq vardu

atiiaryta Mokejimo s4skaiia, kuri4 atidarius vykdomos Mok€jimo operacijos ir teikiamos

paslaugos, nurodytos- Mokej imq istalymo 58 straipsnio l. dalyje, ir kuriai taikomas

Moke.iimq istatymo 59 straipsnyje nustatytas Komisinis atlyginimas'

Pagrindinis valiutos keitimo kursas - valiutos keitimo kursas, kuri nustato Kredito

uni]a ar Kredito unijos nurodytas vieiai prieinamas Saltinis ir pagal kuri keidiama valiuta.

pairindinis valiutos kursas yra skelbiamas Kredito unijos interneto tinklalapyje.

Paslaugqteikimos4|ygos_Sutartyjeir(ar)Kreditounijosvidausteisesaktaisnustatytos
konkedios Mokejimo paslaugq teikimo s4lygos'

Patvarioji laikmena - laikmena, kurioje asmeniSkai Mokejimo paslaugq vartorojui skirta

inio..u.i;u saugoma taip, kad su ta lnformacija b0tq galima susipaZinti informacijos

prrtini i i i"t-diu laiiotarpiu ir i5 kurios laikoma informacija atgaminama jos

nepakeidiant.

Sqlygos - Sios Mokejimo paslaugq teikimo s4lygos, reglamentuojandios Kredito unijos

uoLE3 i*o paslaugq tiikim4, su visais jq pakeitimais ir papildymais'

sutartis_KreditounijosirKlientosudarytaBendrojisutartis,Sutartisir(ar)kitasutartis
del Mokejimo paslaugq teikimo.

Salys - Bendrqj4 sutart! sudarq Kredito unija ir Klientas, kuriq kiekvienas atskirai gali

buti vadinami Salimi.

unikalus identifikatorius - Kredito unijos suteiktas Klientui Mokejimo sqskaitos

nu-"rir, pugut kur! vienareiksmiskai atpazistama Mokejimo operacijoje naudojama

Mokdjimo s4skaita.

4



4.1

4.2

4.3

5. t

3.1.30. Uisienio valstybd - valstybe ne Europos Sqlungos nard ir ne Europos ekonominds erdv6s
(EEE) valstybe.

3.1.31 Valstyb6 nard - valstybe Europos S4jungos nar0, taip pat Europos ekonominds erdv€s
(EEE) valstybe.

3.1.32. Vartotojas - siekiantis sudaryti arba sudargs Sutarti fizinis asmuo, kuris veikia
siekdamas tikslq, nesusijusiq su savo verslu, prekyba ar profesine veikla.

J.I.JJ- Vienkartinio mok6jimo sutartis - Kredito unijos ir Kliento sudaryta sutartis, kuria
reglamentuojamas vienkartiniq Mokejimo operacijq vykdymas ir kurios sudetine dalis yra
Sios Sqlygos. Vienkartinems Mokejimo operacijoms vykdyti Mokejimo s4skaita
neatidaroma ir nesudaroma Bendroji sutartis.

4. SUTARdTUSUDARYMAS

Bendroji sutartis:

4.1.1. Bendroji sutartis sudaroma,jei Klientas pageidauja:

4.1.1.1. atidaryti Kredito unijoje Mokejimo s4skait4; ir (ar)

4.'1.1.2. atlikti atskiras (pavienes) ar pasikartojandias Mokejimo operacijas, kuriq
atlikimui Kredito unija reikalauja atidaryti Kredito unijoje Mokejimo s4skait4.

4.1.2. Bendroji sutartis laikoma sudaryta, kai Kredito unija ir Klientas susitaria del Mokejimo
s4skaitos atidarymo s4lygrl.

Vienkartinio mok6j imo sutartis:

4.2.1. Vienkartinio mokejimo sutartis sudaroma, jei Mokejimo paslaugq Vartotojas pageidauja
vienkartines Mokejimo operacijos, kuriai atlikti Kredito unija nereikalauja atidaryti
Mokej imo s4skaitos.

4.2.2. Vienkartinio mokejimo sutartis laikoma sudaryta, kai Kredito unija ir Klientas susitaria
del Vienkartinio mokejimo paslaugos teikimo s4lygq.

Kitos Sutartys del Mokejimo paslaugq teikimo:

4.3.1. Jei pagal Bendre,? sutarti teikti tam tikras Mok6jimo paslaugas nenustatyta, Kredito unija
ir Klientas turi teisg sudaryti atskiras Sutartis del tokiq Mokejimo paslaugq teikimo.

4.3.2. Jei del tam tikq Mokejimo paslaugq sudarytos atskiros Sutartys ir Klientui b[tina
atidaryti Mokejimo s4skait4, tai Saliq santykiams del tokiq Mokejimo paslaugq teikimo
papildomai taikomos Bendrosios sutarties nuostatos.

5. NAUDOJIMASISMOKEJIMOPASLAUGOMIS

Pagrindines Mokejimo paslaugq savybes yra apibreZtos Siose S4lygose, Mokejimo paslaugq
teikimo s4lygose ir Sutaftyse.

Kredito unija nediskriminuoja teisetai gyvenandiq Vartotojq del pilietybes ar gyvenamosios vietos
arba kokiu nors kitu pagrindu, kaip nurodyta Europos S4jungos pagrindiniq teisiq chartijos 21
straipsnyje, ir kitq Klientq, kai Klientai kreipiasi iKredito unijq del Mokejimo sqskaitos atidarymo
arba ja naudojasi. Mokejimq istatyme nustatyta tvarka Kredito unija privalo nediskiminacindmis
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5.3.

s4lygomis atidaryti Vartotojui ir pagrinding mokejimo s4skaitq. Siame punkte iSdestytoms

nuostatoms isimtis gali nustatyti tik Lietuvos Respublikos kredito unijq istatymas (pvz., jeigu kai
kurias Mokejimo paslaugas Kredito unija galetq teikti tik savo nariams, o del tokiq Mokejimo
paslaugq teikimo kreiptqsi Kredito unijos narystds reikalavimq neatitinkantys ir nariais nesantys

Klientai).

Kredito unija, teikianti Kredito pervedimo paslaugq veikdama kaip Moketojo ir Gavejo Mokejimo
paslaugq teikeja, uZrikrina leiq jskaitymq iGavejo Mokejimo sqskaitq pagal Kredito pervedimq
nurodymus, inicijuotus pagal Europos Sqiungoje veikiandios Mokejimo schemos taisykles i5 bet

kurioje valstybeje nareje veikiandio Mokejimo pasiaugq teikejo.

5.4.1. Informacija, kuri turi biti pateikta Mokejimo nurodyme:

5.4.1.1. Kredito unija iskaito leSas j Mokejimo s4skait4 ar nura5o i5 jos pagal Kredito
unijos gautame Mokejimo nurodyme nurodyt4 Unikalq identifikatoriq.

Jeigu leSq iskaitymui iMokejimo s4skait4 ar nuraSymui i5 Mokejimo sqskaitos
Kredito unijai pateikiamas minetas Unikalus identifikatorius, Mokejimo
nurodymas laikomas tinkamai ivykdytu, jei jis buvo irykdytas pagal nurodyt4
Unikalq identifikatoriq.

Jei be Unikalaus identifikatoriaus Mokejimo nurodyme yra pateikta ir
papildoma informacija, Kredito unija atsako tik u2 Mokejimo operacijos
vykdym4 pagal Mokejimo nurodyme pateiktq Unikalq identifikatoriq.

5.4.1 .2 Kredito unija" vykdydama Kliento inicijuotus Mokejimo nurodymus, perduoda
Gavejo Mokejimo paslaugq teikejui Mokejimo nurodyme pateiktq informacij4
(jskaitant ir Mokejimo nurodyme pateiktus Kliento asmens duomenis).

Kredito unija turi teisg nustatyti privalom4 informacij4, kuri turi bfiti pateikta
Kredito unijai, kad Mokejimo nurodymas butq tinkamai jvykdytas.

Klientas sutikimq atlikti Mokejimo operacij4 gali pateikti Kredito unijos nustatyta arba
Kredito unijos ir Kliento sutarta forma ir b[du. Ra5tu pateikiamas sutikimas turi blti
pasira5ytas Kliento ar jo atstovo. Sutikimas del Mokejimo operacijq taip pat gali bnti
tvirtinamas mobiliuoju elektroniniu para5u, Klientui suteiktu slaptaZodZiu, kodais ir (ar)

kitomis Sutartyje nurodytomis Kliento autentiSkum4 patvirtinandiom is priemonemis.

5.5. I

Atsiskaitant Mokejimo kortele uZ prekes ar paslaugas internete, Moketojas privalo
naudotis saugaus pirkimo intemetu programa. Moketojas Mokejimo kortelg Siai paslaugai
gali uZregistruoti naudodamasis intemetine bankininkyste, nurodydamas slaptaZodi, kurj
naudos operacijq patvirtinimui bei mobilaus telefono numeri, kuriuo bus siundiamas
vienkartinis saugos kodas.

6

5.4. Mokejimonurodvmas

5.5. Sutikimas atlikti Mokeiirno operacija irjos atSaukimas

Moketojas ar jo atstovas atsiskaitydamas Mokejimo kortele uZ prekes ar paslaugas

internete, sutikim4 turi patvirtinti pateikdamas Mokejimo kortelds duomenis (pvz.:
vardas ir pavarde, korteles numeris, galiojimo terminas, CVC2 kodas). Korteles turetdas,
atsiskaitydamas internetinese parduotuvese, paZymdtose MasterCard SecureCode Zenklu,
operacijq papildomai turi patvirtinti slaptaZodZiu bei vienkartiniu saugos kodu, atsiqstu
SMS Zinute.



Jei Moketojas ndra uZregistravgs savo Mokejimo korteles saugaus pirkimo intemetu
paslaugai ir operacija n6ra patvirtinta slaptaZodZiu bei vienkartiniu saugos kodu, Kredito
unija turi teisg atsisakyti vl kdyti operacijq.

Visais Siame punkte numatytais b[dais patvirtinti sutikimai laikomi tinkamai pafvirtintais

Kliento (Moketojo) ir turindiais toki4 pat teisinq gali4, kaip ir Kliento (io atstovo)

pasiraiyti popieriniai dokumentai. Klientas neturi teises gindyti Kredito unijos llykdytos
Mokejimo operacijos, jei Mokejimo nurodymas buvo pateiktas iiame punkte nustatytu

bldu.

Kredito unija turi teisg imti lkainiuose
Mokejimo nurodymo at5aukim4.

nustatyto dydZio Komisini atlyginim4 uZ

5.6. Mokeiirno urodvmo gavimas Kredito uniioie

5.6. I

5.5.2.

5.5.3

5.5.4

5.5.5

Moketojo sutikimas atlikti Mokejimo operacijq pateikiamas iki Mokejimo operacijos

atlikimo momento. Moketojui ir Kredito unijai susitarus Mokejimo operacija gali bUti

autorizuota (t. y. gautas Moketojo sutikimas) po Mokejimo operacijos ivykdymo.

Mokejimo nurodymas negali b[ti at5auktas po to, kai ji gauna Moketojo Mokejimo

paslaugq teikejas (Kredito unija), nebent Mokejimo paslaugq teikejas (Kredito unija) jo

dar nepatieke savo tarpininkui (Lietuvos centrinei kredito unija), iSskyrus Siose S4lygose

nustatytus atvejus.

Kai Mokejimo operacija inicijuojama Gavejo ar per Gavej4 (pvz', atsiskaitymas

Mokejimo 
-kortele), 

fr4otetojas negali atSaukti Mok€jimo nurodymo po to, kai Mokejimo

nurod-ymas iSsiqstas arba Moketojas Gavejui dave sutikimq atlikti Mokejimo operacij4.

Pasibaigus siq S4lygq 5.5'3-5.5.4 punktuose nustatytiems terminams, Mok€jimo

nu,odyira. gali b[ti ;i$uktas tik ruo atveju, kai del to susitaria Klientas ir Kredito unij4

o S4lygq 5.5.4 punkte numaf4ais atvejais taip pat b[tinas ir Gavejo sutikimas'

5.5.6.

5.5.7

5.5.8

Jeigu Mokejimo nurodymo suma grqZinama ddl ne nuo lftedito unijos priklausandiq

prilzasdiq (netikslus Mokejimo nurodymo duomenys, uzdaryta Gavejo Mokejimo

sqskaita lr kt.), gr4Zinama suma iskaitoma i Kliento Mokejimo s4skait4, Kliento

sumoketas fomisinis atlyginimas negrqZinamas, sukauptos paliikanos uZ praleist4

Mokejimo nurodymo ivykdymo termin4 nemokamos, o i5 Kliento Mokejimo s4skaitos

nura5omi su lesq gr4Zinimu susijq mokesdiai ir iSlaidos.

Klientas turi teisg patikslinti Kredito unijai pateikto Mokejimo nurodymo duomenis,

isskyrus Mokejimo nurody-o sum4, valiut4 ir Mokejimo nurodyme nurodyt4 Moketojo

sqskait4. Mokejimo nurodymas gali b[ti tikslinamas iki Kredito unija iSsiundia praneSimE

upi" vrlteli.o nurodym4. uz Mokejimo nurodymo tikslinim4, Kredito unija gali imti

lkainiuose nustatyto dydZio Komisini atlyginim4.

Mokejimo nurodymas laikomas gautu Kredito unijoje jo gavimo dien4, jei Mokejimo

nurod-ymas buvo gautas iki Sqlygose nustat)'to laiko momento Jei Mokejimo nurodymas

Krediio unijoje buvo gautas po s4lygose nurodyto laiko momento ar Kredito unijos ne

darbo dienq, Likoma, kad Mokejimo nurodymas yra gautas Kredito unijoje pirm4 Kredito

unijos darbo dienq, einandi4 po Mokejimo nurodymo pateikimo Kredito unijai dienos'

Kredito unija turi teisq nuraiyti Mokejimo nurodymo sum4 i5 Kliento Mokejimo s4skaitos

Mokejimo nurodymo pateikimo Kredito unijai dienq. Klientas privalo uZtikinti, kad

Mokejimo sqskaitoje butq pakankamas lelq likutis Mokejimo nurodymui irykdyti ne tik
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5.6.2

s.6.3.

5.6.4.

5.6. s.

Mokejimo nurodymo pateikimo momentu, bet ir le5q nura5ymo iS Mokejimo s4skaitos
momentu.

Klientas gali pateikti Kredito unijai tik tokius Mokejimo nurodymus ir tik tokiu btdu, del
kuriq Kredito unija ir Klientas yra susirarg. Kliento pateikiami Mokejimo nurodymai turi
atitikti Lietuvos Respublikos teises aktuose ir Kredito unijos nustatytus reikalavimus
tokio Mokejimo nurodymo pateikimui ir (ar) Mokejimo nurodymo turiniui.

Kliento pateikiami Mokejimo nurodymai turi b0ti suformuluoti aiSkiai, vienareikimiikai,
turi brlti ivykdomi, juose turi btiti aiSkiai i5reik5ta Kliento valia. Mokejimo nurodymo
pateikejas yra atsakingas uZ Kredito unijai pateikto Mokejimo nurodymo duomenq
teisingum4. Kredito unija neatsako uZ klaidas, neatitikimus, pasikartojimus ir (arj
prie5taravimus, esandius Kliento pateikiamuose Mokejirno nurodymuose, iskaitant, bet
neapsiribojant Kliento pateikto Mokejimo nurodymo rekvizitq teisingum4. Jeigu
pateiktame Kliento Mokejimo nurodyme ndra pakankamai duomenq ar yra kitokiq
trukumq, Kredito unija, priklausomai nuo Mokejimo nurodymo tr[kumq pob[dZio, gali
arba atsisakyti vykdyti tokl Mokejimo nurodymq, arba ji jvykdyti pagal Mokejimo
nurodyme esandius duomenis.

Kredito unija turi teisg atsisakyti vykdyti pateikt4 Mokejimo nurodym4, jeigu jai kyla
pagr[stq abejoniq, kad Mokejimo nurodymq pateike ne Klientas ar jo teisetas atstovas
arba Kredito unijai pateikti dokumentai yra suklastoti.

Jeigu Kredito unijai kyla pagristq abejoniq del to, kad Mokejimo nurodym4 pateike ne
Klientas ar jo teisetas atstovas arba del Kredito unijai pareiktq dokumenq tikrumo, arba
kyla kitokiq abejoniq del pateikto Mokejimo nurodymo teisetumo ar jo turinio, Kredito
unija turi teisg pareikalauti, kad Klientas savo s4skaita Kredito unijai priimtinu bldu
papildomai patvirtintq pateiktq Mokejimo nurodym4 ir (ar) pateiktq Kredito unijai
dokumentus, patvirtinandius asmenq teisg disponuoti s4skaitoje eiandiomis teiomis, aria
kitus Kredito unijos nurodytus dokumentus.

Siekdama apsaugoti teisetus Kliento ir (ar) Kredito unijos interesus, Kredito unija turi
teisq laikinai nevykdyti Kliento atstovo Mokejimo nurodymq, kol yra tikrinami Iiliento
atstovo jgalinimus patvirtinantys dokumentai.

siame punkte paminetais atvejais Kredito unija veikia siekdama apsaugoti Kliento,
Kredito. unijos ir (ar) kitq asmenq teisetus interesus, toder Iftedito unla-neatsako uz
nuostolius, kurie gali atsirasti del atsisakymo vykdyti pateikt4 Mokejimo nurodym4.

Klientas turi uZtikrinti, kadjo Mokejimo sqskaitoje b[tq pakankama lesq suma atitinkama
valiuta, reikalinga Kliento Mokejimo nurodymo jvykdymui. Jeigu atliekama Mokejimo
operacrja naudojantis Mokdjimo kortele, Mokejimo sqskaitoje esandiq lesq eurais suma
turi bEti nemazesne nei Mokejimo operacijos suma ar jos ekvivalentas eurais. Jeigu
Kliento_ Mokejimo nurodymo pateikimo momentu Mokejimo s4skaitoje nera pakankamai
lesq reikiama valiuta, Kredito unija turi teisg atsisakyti vykdyti toki M;kejim; nurodymq,
nebent Salys susitaria kitaip.

Prie5_ vykdydama Kliento pateikt4 Mokejimo nurodym4, Kredito unija turi teisg
pareikalauti, kad Klientas pateiktq dokumentus, jrodandius su Mokejimo nurodymo
vykdymu susijusiq lesq teiset4 kilmQ. Klientui nepateikus tokiq dokumeniq, Kredito unija
turi teisg atsisakyti vykdyti Kliento Mokejimo nurodymq.

Kredito unija turi teisg i5 dalies arba visilkai perduoti Klienro pateikto Mokejimo
nurodymo vykdym4 tretiesiems asmenims, jei to reikalauja Klienio interesai ir (ar)
Mokej imo nurodymo vykdymo esme.

8

5.6.6



Kredito unija nepriima ir (ar) nevykdo (sustabdo, nutraukia vykdym4) Kliento Mokejimo
nurodymq atlikti Mokejimo operacijas Kliento Mokejimo s4skaitoje, jei Mokejimo
s4skaitoje esandios leSos are5tuotos arba Kliento teise disponuoti le5omis apribota kitu
bDdu, taip pat tada, kai Kliento alliekamos Mokejimo operacijos stabdomos Lietuvos
Respublikos lstatymq ir kitq teises aktq nustatytais atvejais, arba jei tai yra butina del
kitq, nuo Kredito unijos nepriklausandiq ir Kredito unijos nekontroliuojamq prieZasdiq.

Kredito unija, nepriemusi ar atsisakiusi vykdyti Kliento pateiktq Mokejimo nurodymq,
apie tai praneSa Klientui, gr4Zinajam Mokejimo nurodym4 ir nurodo grqZinimo prieZasti,
ar sudaro s4lygas susipaZinti su tokiu praneiimu, iSskyrus atvejus, kai toks prane5imas yra
techni5kai neimanomas ar tai draudZia Lietuvos Respublikos teises aktai.

Mokejimo nurodymas, kuri Kredito unija atsisake ivykdyti, yra laikomas negautu. Jeigu

Kredito unijos atsisakymas ivykdyti Kliento pateikt4 Mokejimo nurodym4 yra objektyviai
pagristas, uZ Kredito unijos prane5imq apie toki atsisakymq Klientas privalo moketi
Kredito unijai Ikainiuose nustatyto dydZio Komisini atlyginim4.

Kredito unija neatsako uZ Kliento nurodymq, prieStaraujandiq Lietuvos Respublikos

istatymams ir kitiems teisds aktams, nevykdymq.

Kliento Mokejimo nurodymus Kredito unija rykdo Lietuvos Respublikos istatymq
nustatyta tvarka. Kredito unija neatsako ui Mokejimo nurodymq neivykdym4, jei
Klientas, pateikdamas Kredito unijai Mokejimo nurodymus, nesilaike istatymq nustatltos
Klientui pareikStq reikalavimq patenkinimo eil6s.

Jeigu Mokejimo nurodymus Lietuvos Respublikos istatymuose ir kituose teisds aktuose
nustatytais awejais yra pateikg tretieji asmenys ar Sutartyje nustatyta Kredito unijos teise

nuraSyti Kliento Kredito unijai mok€tinas leSas i5 Mokejimo sqskaitos arba tvarkyti
Kliento Mokejimo sqskaitq, Kredito unija Kliento Mokejimo nurodymus vykdo tik po to,
kai irykdo trediqjq asmenq pateiktus nurodymus ir (ar) i5 Mokejimo s4skaitos nura5o

Kliento Kredito unijai pagal Sutartis mokdtinas sumas.

Kredito unija turi teisg jra5yti ir saugoti bet kuriuos Mokejimo nurodymus, pateikiamus

bet kokiu su Kredito unija sutartu b0du, bei ira5yti ir saugoti informacij4 apie visas

Mokeiimo operacijas, kurias atliko Klientas arba kurios buvo atliktos pagal Kliento
Mokejimo nurodymq. Siame punkte pamin6tus ira5us Kredito unija gali pateikti Klientui
ir (ar) tretiesiems asmenims kaip irodymus, patvirtinandius pateiktus Mokejimo
nurodymus ir (ar) ivykdytas Mok6jimo operacijas.

5.7. Mokeiimo paslaugu suteikiloa ltgrm ilai

5.7 .t Jei Kredito pervedimai yra atliekami eurais Lietuvos Respublikoje, Kredito unija
jsipareigoja uztikrinti, kad po Mokejimo nurodymo gavimo Kredito unijoje momento
Mokejimo operacijos suma bfitq iskaityta i Gavejo Mokejimo paslaugq teikejo Mokejimo
s4skait4 t4 padi4 darbo dien4, jei Mokejimo nurodymas buvo gautas Kredito unijoje
Kredito unijos darbo dien4 iki l2 val.

Jei Mokejimo nurodymo gavimo momentas yra po 12 val. ar Kredito unijos ne darbo
diena, Kredito unija jsipareigoja uZtikrinti, kad Mokejirno operacijos suma butq iskaityta i
Gavejo Mokejimo paslaugq teik€jo s4skait4 ne v€liau kaip kitq Kredito unijos darbo
dien4.

Jei Klientas yra Moketojas Kredito unija isipareigoja uZtikrinti, kad po Mokejimo
nurodymo gavimo momento Mokejimo operacijos suma b[tq iskaityta j Gavejo

5.6.7.

5.6.9.

5.6. I 0.

5.6.1 1

5.6.12
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5.',l.3.

5.7.4.

5.7.5.

Mokejimo paslaugq teikejo sqskait4 ne veliau kaip iki kitos Kredito unijos darbo dienos
pabaigos nuo Mokejimo nurodymo gavimo Kredito unijoje momento.

Jei Mokejimo operacija atliekama pagal pateiktq popierini Mokejimo nurodymq, Kredito
unija jsipareigoja uZtikrinti, kad, gavus toki Mokejimo nurodym4, Mokejimo operacijos

suma butq iskaityta iGavejo Mokejimo paslaugq teikejo s4skait4 ne vdliau kaip per 2

(dvi) Kredito unijos darbo dienas nuo Mokejimo nurodymo gavimo Kredito unijoje
momento,

{kainiuose Kredito unija gali nustatyti trumpesnius mokejimo operacijq atlikimo
terminus.

Jei Mokejimo operacijos atliekamos Lietuvos Respublikoje ar le5os pervedamos ikitas
Valstybes nares, ir Klientas yra Moketojas, Kredito unija (eigu teikia tokias Mokejimo
paslaugas) isipareigoja uZtikrinti, kad gavus Mokejimo nurodymq, Mokejimo operacijos
suma bltq iskaityta iGavejo Mokejimo paslaugq teikejo Mokejimo s4skaitq ne veliau
kaip per 4 (keturias) Kredito unijos darbo dienas nuo Mokejimo nurodymo gavimo
Kredito unijoje momento.

lkainiuose Kredito unija gali nustatyti trumpesnius tokiq Mokejimo operacijq atlikimo
terminus.

Jei Klientas yra Gavejas, Kredito unija Mokejimo operacijos sumq iskaito iKliento
Mokejimo s4skait4 ne vdliau, negu Kredito unijos darbo dien4, kuri4 Mokejimo
operacijos suma iskaitoma iKredito unijos s4skailq.

Jei i Kliento Mokejimo sqskaitq jmokami grynieji pinigai Mokejimo sqskaitos valiuta,
Kredito unija uZtikrina, kad le5omis bfitq galima disponuoti ne veliau kaip kit4 Kredito
unijos darbo dien4 gavus le5as. Jeigu Klientas yra Vartotojas, Kredito unija uZtikrina, kad
leSomis b[tq galima disponuoti i5 karto gavus ldSas.

Jei Klientas yra Moketojas, nuraSymo i5 Kliento Mokejimo sqskaitos data yra ne
ankstesne negu momentas, kai Kredito unija Mokejimo operacijos sum4 nura5o i5 tos
Mokejimo sqskaitos.

Kitq Mokdjimo paslaugq ivykdymo trukme nustatoma Sutartyse, Mokdjimo paslaugq
teikimo s4lygose, fkainiuose ar kituose dokumentuose (pvz., pralymuose, paraiSkose,
anketose).

5.7 .6

5.7 .7

5.8. Mokeiimo operaciiu limitai ir Mokeiimo saskaitu uZdarymas

5.8. 1 Sutartyse ar kituose dokumentuose (pvz., praSymuose, parai5kose, anketose), taip pat
Kredito unijos vidaus teises aktais gali bUti nustatytas maksimalus Mokejimo operacijq,
atliekamq naudojant Mokejimo priemong, iSlaidq limitas.

s.8.2 Mokejimo sqskaita Kliento pareikalavimu negali b0ti tidaryta, jei ji yra naudojama
Kliento inicijuotoms Mokejimo paslaugoms teikti ir (ar) Mokejimo operacijoms atlikti.

5.8.3. Kai Mokejimo s4skaitos negalima uZdaryti del teises aktq reikalavimq, Mokejimo
s4skaita gali bfiti uZdaryta, kai pa5alinamos nustatytos kliutys.

t0
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6.1. UZ Kredito unijos atliktas Mokejimo operacijas ir (ar) su jomis susijusias paslaugas Klientas moka

Kredito unijaijos nustatyto dydZio Komisini atlyginimq.

Komisinio atlyginimo dydis nurodomas {kainiuose, Mokejimo paslaugq teikimo s4lygose ir (ar.1

Sutarryse. Jeigu Klientas nustatytais terminais tinkamai neivyko savo prievoliq sumokdti Komisini
atlyginimq Kredito unijai, Klientas privalo moketi Kredito unijai fkainiuose, Mokejimo paslaugq

teikimo s4lygose, Sutartyse ir (ar) Lietuvos Respublikos teisds aktuose nustatyto dydzio netesybas

(baudas ar delspinigius) ir (ar) palukanas.

6.2.

6.3

6.4

Kredito unija per protingq termin4 iki Bendrosios sutarties del Mokejimo sqskaitos su Vartotoju
sudarymo dienos privalo Vartotojui rastu popieriuje arba naudodama kit4 pawari4i4 laikmen4

pateikti informacijos apie Komisin[ atlyginim4 dokumentq, kuriame pateikiami paslaugq, nurodytq

tipi5kiausiq su mokejimo sqskaita susijusirl paslaugq sqra5e standartizuotos s4vokos ir atitinkamas

Komisinis atlyginimas uz kiekvien4 Mokejimo paslaugq teikejo teikiamq paslaug4. Kredito unija,

vykdydama Siame punkte nustatytas pareigas, turi teisq informacijos apie Komisini atlyginimq

dokument4 pateikti kartu su informacija apie Mokejimo paslaugq teikimo sqlygas, jeigu yra

ivykdyti visi su informacijos apie Komisini atlyginim4 dokumento pateikimu susijq reikalavimai,

nustatyti Siame punkte. Kai Kredito unija teikia vien4 arba daugiau paslaugq kaip su Mokejimo

s4skaiia susijusiq paslaugq paketo dali, informacijos apie komisini atlyginimq dokumente turi buti

nurodyta:

6.3.1 . Komisinis attyginimas uZ vis4 su Mokejimo s4skaita susijusiq paslaugq paketq;

6.3.2. su Mokejimo s4skaita susijusiq paslaugq paket4 sudarandios paslaugos irjq kiekis;

6.3.3. papildomas Komisinis atlyginimas uz kiekvien4 paslaug4, kai virsijamas su Mokejimo

sqskaita susijusiq paslaugq paket4 sudarandiq paslaugq kiekis.

Kredito unija pateikia Vartotojui s4vokq Zodyn4, kuriame nurodytos standartizuotos sqvokos,

nustatytos iipiStiauslq su Mokejimo s4skaita susijusiq paslaugq s4ra5e, ir susijusiq sqvokq

apibrefiys. 5is s4vokq zodynas, iskaitant kitas s4vokq apibreztis, turi bfiti neklaidinantis, parengtas

aiSkia, nedviprasmiSka ir ne technine kalba.

Kredito unija uZtikrina, kad informacijos apie Komisin[ atlyginim4 dokumentas ir s4vokq zodynas

bttq bet kuiiuo metu prieinamas Vartotojams. Informacijos apie Komisinl atlyginim4 dokumentas

ir sqvokq Zodynas patiikiami lengvai prieinamu b[du - Kredito unijos turimoje intemeto svetaineje

(ei KreJito unija tokiq turi) ir Vartotojams prieinamose klientq aptarnavimo vietose. Informacijos

a-pie Komisini itlyginim4 dokumentas ir s4vokq zodynas vartotojo prasymu rastu popieriuje arba

naudojant kit4 patvariqj4 laikrnen4 teikiami nemokamai.

Kredito unija uZ pagrindines Mokejimo sqskaitos paslaug4 turi teisq imti Komisini atlyginim4,

kurio maksimah+ dyd! per menesi kiekvienais metais nustato Lietuvos bankas. Vartotojams,

kuriems paskirta pinigine socialind parama nepasiturintiems gyventojams pagal Lietuvos

Respublikos pinigines socialinds paramos nepasiturintiems gyventojams istatym?, Kredito unija uZ

pugiindiner rrlokijimo s4skaitos paslaugq, taikomas Komisinis atlyginimas, jeigu taikomas, negali

virSyti 50 procentq Siame punkte nurodyto maksimalaus Komisinio atlyginimo. Siame punkte

nurodytas iomisinis atlyginimas gali blti taikomas nepriklausomai nuo to, ar naudojamasi visomis

pagrindines Mokejimo s4skaitos paslaug4 sudarandiomis paslaugomis ir Mokejimo operacijomis,
jeigu Salys nesusitard kitaip. Komisinis atlyginimas uZ paslaugas ir Mokejimo operacijas,

virSijandias Lietuvos banko nustatyta pagrindines Mokejimo s4skaitos paslaug4 sudarandiq

paslaugq ir Mokejimo operacijq skaidiq ir Mokejimq istatymo 58 straipsnio l dalies 3 punlte

nurodytos Mokejimo operacijos le5q sumq, uZ kuriuos Kredito unija gali taikyti ne didesnl, negu

Siame punkte nustatytas, Komisini atlyginimq, negali bfiti didesnis negu iprastai Kredito unijos

taikomas Komisinis atlyginimas uZ su Mokejimo s4skaita susijusias paslaugas. Kredito unija
Vartotojus, kuriems paskirta pinigine socialine parama nepasiturintiems gyventojams, nustato pagal
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6.6

6.7

6.8

6.9.

6.10

6.1 1.

6.t2

Socialinds paramos Seimai informacin6s sistemos duomenis. Duomenys i5 Socialinds paramos

Seimai informacinds sistemos turi bfiti gaunami ne rediau kaip vien4 kartq per kalendorin! menesi.

Kredito unija Komisinj atlyginim4 uZ pagrindines Mokejimo s4skaitos paslaug4 Vartotojams,
kuriems paskirta pinigine socialine parama nepasiturintiems gyventojams, pradeda taikyti nuo
atitinkamq duomenq iS Socialines paramos Seimai informacines sistemos gavimo dienos.

Komisini atlyginim4 Kredito unija turi teisg nuraSyti i5 Kliento Mokejimo s4skaitos, kurioje
atliekama Mokejimo operacija. Kredito unija turi teisg nuraiyti Komisinj atlyginim4 ir i5 kitq
Kredito unijoje atidarytq Kliento s4skaitq. Kredito unijos nustatytais atvejais Komisini atlyginimq
Klientas sumoka Kredito unijai grynaisiais pinigais prieS atliekant Mokejimo operacijq ar jq atlikus.

Jei Mokejimo operacija atliekama naudojant Mokejimo sqskait4 ir Kliento Mokejimo s4skaitoje
nera pakankamai le5q Mokejimo operacijai atlilrti ir Komisiniam atlyginimui sumoketi, Kredito
unija turi teisg Mokejimo operacijos neatlikti.

Jei Salys nesusitare kitaip, Komisinis atlyginimas mokamas fkainiuose nurodyta valiuta.

Jei Mokejimo s4skaitoje nepakanka leSq Komisiniam atlyginimui sumok6ti lkainiuose nurodyta
valiuta, Kredito unija turi teisq taikyti Pagrindini valiutos keitimo kurs4 ir pakeisti (konvertuoti)
Mokejimo sqskaitoje esandiq leSq valiut4 i lkainiuose nurodytq valiut4.

Kredito unija moka Klientui pal[kanas uZ Mokejimo s4skaitoje esandias le5as, jeigu raip nusratyta
Sutartyje arba f kainiuose.

Pallkanos apskaidiuojamos u2 Mokejimo s4skaitoje esandiq le5q likuti, kuris nustatomas po
paskutines tq dien4 atliktos Mokejimo operacijos Mokejimo sqskaitoje. Apskaidiuojant Sias
pal[kanas yra laikoma, kad metai turi 365 dienas, mdnuo - kalendorini dienq skaidiq, jeigu
Sutartimi Salys nesusitare kitaip. UZ kalendorini menesj apskaidiuotos palflkanos past utlng
kalendorinio mdnesio dien4 pervedamos i Kliento Mokejimo s4skait4. Jeigu Kredito unija sumaZina
pahkanas uZ Mokejimo s4skaitoje esandias ld5as, tai Klientas turi teisg nedelsdamas ir
nemokedamas jokio Komisinio atlyginimo nutraukti Bendrqi4 sutarti per 30 (trisdeSimt.y
kalendoriniq dienq nuo pakeistq palIkanq paskelbimo dienos.

Jei vykdant Mokejimo operacijas Kliento Mokejimo s4skaitoje atsiranda jsiskolinimas Kredito
unijai, Klientas iki isiskolinimo padengimo moka Kredito unijai sutarryje ar lkainiuose nustai,tas
paliikanas.

Pakeist4 Pagrindini valiutos keitimo kurs4 Kredito unija taiko nedelsdama ir be atskiro ispejimo.
Apie Kredito unijos nustatomus Pagrindinio valiutos keitimo kurso pakeitimus Klientas gali
suZinoti Kredito unijos padaliniuose, i5skyrus awejus, kai Kredito unija ir Klientas yra susitarg
kitaip.

Atliekant Mokejimo operacijas Mokejimo kortele, Mokejimo operacijos sumos iI Mokejimo
s4skaitos nurasomos eurais- Tuo atveju, jeigu skiriasi valiuta, kuria pateikiamas nurodymas atlikti
Mokejimo nurodym4, ir valiuta, kuria nura5omos le5os i! Mokejimo sqskaitos, tokiq valiutq
konvertavimas atliekamas Kredito unijos nustatyta tvarka.

Kredito unija ne rediau kaip kiekvieno kalendorinio pusmedio pradiioje uZ praejusi pusmeti ir
kalendoriniq metq pradzioje uz pra€jusius metus nemokamai pateikia vartotojui viso su Mokejimo
s4skaita susijusio Komisinio atlyginimo ataskait4. Nutraukus Bendrqj4 sutarti del Mokejimo
s4skaitos, Komisinio atlyginimo ataskaita Vartotojui pateikiama uZ laikotarpi nuo kalendoriniq
metq pradZios iki Bendrosios sutarties del Mokejimo s4skaitos nutraukimo dienos. Komisinio
atlyginimo ataskaita sudaroma ir Vartotojui teikiama atskiru dokumentu, Kredito unijos ir
vartotojo sutartu b[du. vartotojo praiymu pateikiama Komisinio atlyginimo ataskaitos kopija
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6.14

6.r5

popieriuje. Kredito unija Komisinio atlyginimo ataskait4 gali pateikti kartu su teikiama informacija
apie jvykdytas Mokejimo operac ijas.

Kredito unija privalo Bendrojoje sutartyje, Mokejimo paslaugq reklamoje ir vie5ai prieinamoje
informacijoje Vartotojams vartoti standartizuotas s4vokas, nustatytas tipiSkiausiq su Mokejimo
sqskaita susijusiq paslaugq s4ra3e, kai teikiamos atitinkamos paslaugos. Kredito unija informacijos
apie Komisin[ atlyginimq dokumente ir Komisinio atlyginimo ataskaitoje turi teisg vartoti prekes

Zenklo pavadinimus, jeigu 5ie prekes Zenklo pavadinimai vartojami kartu su tipiSkiausiq su
Mokejimo sqskaita susijusiq paslaugq sqra5e nurodytomis standartizuotomis sqvokomis ir yra
antriniai atitinkamq paslaugq pavadinimai. Kredito unija turi teisg Bendrojoje sutartyje, Mokejimo
paslaugq reklamoje ir vieSai prieinamoje informacijoje Vartotojams nurodydamas paslaugas vartoti
prekes Zenklo pavadinimus, jeigu, kai taikoma, aiSkiai nurodomos standartizuotos s4vokos,

itrauktos i tipiSkiausiq su Mokejimo s4skaita susijusiq paslaugq s4ra54.

Kai Kredito unija si0lo Mokejimo sqskaita kaip paslaugq rinkinio, apimandio kit4 produkt4 arba
paslaugq, kurie ndra susijg su Mokejimo sqskaita, dalis, Kredito unija informuoja Vartotoj4, ar yra
galimybe Mokejimo sqskait4 atidaryti atskirai ir, jeigu tokia galimybe yra, - pateikti atskir4
informacijq apie iSlaidas ir Komisini atlyginimq, susijusius su kiekvienu iS kit't i t4 paketq itrauktq
si[lomq produktq ir paslaugq, kuriuos galima isigyti atskirai.

7. MOKEJIMO SASKAITOS PERKELIMAS

Kredito unija [sipareigoja bet kuriam Vartotojui, kuris Kredito unijoje atsidaro arba turi Mokejimo
s4skait4, suteikli ta padia valiuta turimos Mokejimo s4skaitos perkelimo paslaugq, kaip nustatyta
7.2 punkte.

Kredito unija, gavusi Vartotojo pra5ym4 i5 kito Mokejimo paslaugq teikejo perkelti Vartotojo
Mokejimo s4skait4 j Kredito unijq, privalo pradeti teikti Mokejimo sqskaitos perkelimo paslaug4.

Mokejimo s4skaitos perkelimo paslauga vykdoma laikantis 7.3 punkte nustatytq reikalavimq.

Vartotojo praiymas teikiamas lietuviq kalba arba kita Saliq sutarta kalba. Vartotojo pralymas
teikiamas raitu popieriuje arba naudojant kit4 patvari4j4 laikmen4. Vartotojui pateikus praiym4
raStu popieriuje, Kredito unija, gavusi Vartotojo pralym4 i5 kito Mokejimo paslaugq teikejo
perkelti Vartotojo Mokejimo s4skait4 j Kredito unij4, pateikia Vartotojui praiymo kopij4.
Vartotojas praiyme turi:

7.3.1. pateikti esamam Vartotojo Mokejimo paslaugq teikejui nurodym4 atlikti kiekvien4 iS 7.4
punkte nurodytq veiksmq;

7.3.2. pateikti Kredito unijai nurodym4 atlikti kiekvien4 i5 7.6 punkte nurodytq veiksmq;

1 .3.3. teisg nurodyti, kurie gaunami Kredito pervedimai turi b[ti perkeliami;

7.4.1 Vartotojo pra.Syme nurodyt4 dien4 pervesti likusi teigiam4 le5q likuti j Kredito unijoje
atidaryt4 arba turim4 Mokejimo sqskaitq;

'1.1.

1.2

1.3

7.4

7 .4.2. Vartotojo pra5yme nurodyt4 dien4 uZdaryti pas esam4 Mokejimo paslaugq teikejq turim4
mokejimo sqskait4.

Kredito unijos nurodymu esamas Vartotojo Mokejimo paslaugq teikejas atlieka Mokejimq istatymo
53 straipsnio 5 dalyje nurodytus veiksmus. Sis punktas yra pateikiamas informaciniais sumetimais

7 .5.
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Kredito unija per 2 darbo dienas nuo 7.3 punkte nurodl.to Vartotojo praiymo gavimo dienos
nurodo esamam Vartotojo Mokejimo paslaugq teikejui, jeigu tai numatyta Vartotojo praSyme,

atlikti 5iuos veiksmus:



Vartotojui, bet nera Kredito unijos pareiga, nes Kredito unija negali b[ti atsakinga uZ kiq
Mokejimo paslaugq teikejq Mokejimo istatymo reikalavimq laikym4si.

7.6 Vartotojas turi teisg asmeniSkai pateikti Moketojams arba Gavdjams Mokejimq istatymo 53

straipsnio 6 dalies 4 ir 5 punltuose nurodytq informacij4, o ne praiyti pagal 7.2 ir 7.3 daliq
nuostatas, kad tai atliktq Kredito unija. Tokiu atveju Kredito unija per 5 darbo dienas pateikia
Vartotojui tiping paZym4, kurioje nurodyti Vartotojo Mokejimo sqskaitos duomenys ir praiyme
nurodyta Mokejimo s4skaitos naudojimo pradZios data.

7.7. Kai Vartotojo Mokejimo sqskaita, esanti jo esamo Mokejimo paslaugq teikejo jstaigoje, perkeliama

i Kredito unij4, K-redito unija neprivalo pradeti teikti Mokejimo paslaugq, kuriq iprastai neteikia.

7.8. 7.1-7.7 punktuose, taip pat Mokejimq istatyme, nurodytq reikalavimq ir tvarkos Kredito unija turr
laikytis, kai Kredito unija yra esamas Vartotojo Mokejimo paslaugq teikejas ir Vartotojas pateikia
Siame skyriuje nurodyt4 prasym4 kitam Mokejimo paslaugq teikejui suteikti Mokejimo s4skaitos
perkelimo paslaug4 ir Kredito unija apie tai yra informuojama Mokejimq istatyme nustatyta tvarka.

Jeigu Vartotojas pageidauja atidaryti Mokejimo s4skait4 kito.ie valstybeje nareje veikiandio
Mokejimo paslaugq teikejo istaigoje, Kredito unija, kurioje Vartotojas turi Mokejimo s4skait4,
gavgs atitinkam? Vartotojo prasymq privalo:

7 .9.1 pervesti Vartotojo turimoje Mokejimo sqskaitoje likusi teigiamq leSq likuti Inaujojo
Mokejimo paslaugq teikejo istaigoje Vartotojo atidaryt4 arba turim4 Mokejimo sqskaitq
jeigu Vartotojo pra5yme pateikti i5samts duomenys, leidZiantys identifrkuoti naujqji
Mokejimo paslaugq teikej4 ir Vartotojo Mokejimo s4skaitq;

7.9.2. uZdaryti Vartotojo turim4 Mokejimo s4skait4, kai tai nurodyta Vartotojo prasyme.

NepaieidZiant Mokejimq istatymo l3 straipsnio 4 dalyje nustatytq reikalavimq, jei Vartotojas
Mokejimo sqskaitoje neturi neivykdytq jsipareigojimq, Kredito unija. kurioje Vartotojas turi
Mokejimo sqskait4,7.9.1-7.9.2 punktuose isvardytus veiksmus ivykdo Vartotojo praiyme nurodyt4
dien4, kuri turi buti ne ankstesne nei 6 darbo dienos nuo tos dienos, kuri4 Kredito unija gavo
Vartotojo praiym4, nebent Salys bttq susitarusios kitaip. Kredito unija privalo nedelsdama
informuoti Vartotojq apie neirykdytus isipareigojimus, del kuriq negali uZdaryti Vartotojo turimos
Mokej imo s4skaitos.

7.11 Kai Vartotojas turi Mokejimo s4skait4 kitoje valstybeje nar€je veikiandio Mokejimo paslaugq
teikejo istaigoje ir praSo atidaryti Mokejimo s4skait4 Lietuvos Respublikoje, kitos valstyb6s nares
Mokejimo paslaugq teikejo parengtas mokejimo operacijq s4ra3as, kaip nurodyta 7.9.1 punkte,
nelaikomas prievole Kredito unijai pradeti teikti paslaugas, kuriqji neteikia.

7.12. Kai Kredito unija veikia kaip perduodanlysis Mokejimo paslaugq teikejas ir Kredito unija
Vartotojui uZ turimos Bendrosios sutarties nutraukimq taiko Komisin! atlyginimq, tai jis turi atitikti
16.4 n 16.6 punkq reikalavimus.

7 .13 Jeigu Kredito unija taiko Vartotojui Komisini atlyginim4 uZ Siame skyriuje nurodytas paslaugas,

i5skyrus 5io straipsnio 7.1 2 punktuose nurodytus veiksmus, tai Komisinis atlyginimas, taikomas uZ

visas Sias paslaugas, turi atitikti faktines Kredito unijos iSlaidas ir nevir5yti Mokejimq istatymo 59
straipsnio I dalyje apibndinto ir Lietuvos banko nustatomo maksimalaus Komisinio atlyginimo
dydZio daugiau kaip 3 kartus.

8. PAGRINDINI MOKTJIMO SASKAITA

Teisdtai gyvenantys Vartotojai turi teisQ kreiptis i Kredito unij4 del pagrindines mokejimo s4skaitos
atidarymo.

8. l.
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8.2.

8.3

8.4

8.5.

8.6

8.7.

8.8

Kredito unija, gavusi Vartotojo pra5ymq atidaryti pagrinding mokejimo s4skait4 ir sudariusi su

Vartotoju Bendr4i4 sutarti del pagrindines mokejimo s4skaitos, atidaro pagrinding mokejimo
s4skait4. Vartotojas, turintis Mokejimo s4skait4 Kredito unijoje, turi teisg nurodyti pakeisti Si4

Mokejimo s4skait4 i pagrinding mokejimo sqskait4 Kredito unijoje neatlygintinai, i5saugant unikalq
Mokejimo s4skaitos numerj, ir turi teisg pagrinding Mokejimo s4skait4 neatlygintinai pakeisti i kit4
Mokejimo s4skait4. Vartotojo turimos Mokejimo sqskaitos pakeitimo i pagrinding mokejimo
sqskait4 proced[ra vykdoma mutqtis mutandis laikantis pagrindines Mokejimo s4skaitos atidarymo
tvarkos.

Kredito unija, nepagrjstai neapsunkindama Vartotojo, turi teisg praS1.ti, kad Vartotojas, pateikqs
pralym4 atidaryti pagrinding mokejimo s4skait4, pagrisq savo profesinius, ekonominius,
socialinius arba asmeninius rySius su Lietuvos Respublika. Kredito unija turi teisg pra5yti vartotojo
pateikti dokumentus, kuriais patvirtinami Vartotojo rySiai su Lietuvos Respublika. Kredito unijos
atveju, Kredito unijos narystes kriterijq atitinkantys Vartotojai laikomi atitinkandiais 5j reikalavimq.

Kredito unija nedelsdama, ne vdliau kaip per l0 darbo dienq nuo Vartotojo pralymo ir visos
reikiamos informacijos gavimo dienos priima sprendimq atidaryti pagrinding mokejimo s4skaitq ir
sudaro su Vartotoju Bendrqj4 sutarti del pagrindines mokejimo sqskaitos arba priima sprendim4
atsisakyti j4 atidaryti.

Kredito unija atsisako atidaryti pagrinding Mokejimo s4skaitq, jeigu j4 atidarius bntq paZeistos

Lietuvos Respublikos pinigq plovimo ir teroristq finansavimo prevencijos istatymo nuostatos del
pinigq plovimo prevencijos ir kovos su teroristq finansavimu. Siuo atveju Kredito unija imasi
atitinkamq priemoniq, nurodytq Lietuvos Respublikos pinigq plovimo ir teroristq finansavimo
prevencijos jstatyme.

Kredito unija, ltraukta I Lietuvos banko sudarom4 pagrindines s4skaitos paslaug4 teikiandiq
subjektq s4raSq privalo atidaryti pagrindinq mokejimo s4skait4. Kredito unija turi teisg neatidaryti
pagrindines mokejimo sqskaitos tik Mokejimq istatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytais
pagrindais.

Kredito unija, priemusi sprendim4 atsisakyti atidaryti pagrindinq Mokejimo sqskaitq, nedelsdama
raitu popieriuje arba naudojant kit4 patvari4j4 laikmen4 nemokamai informuoja Vartotoj4 ir nurodo
konkredias atsisakymo prieZastis, iSskyrus Mokejimq istatymo 58 straipsnio 8 dalyje nurodytus
atvejus. Kredito unija informuoja Vartotoj4 apie sprendimo atsisakyti atidaryti pagrinding
mokejimo s4skait4 apskundimo tvark4, Vartotojo teisg kreiptis i Lietuvos bank4 ir nurodo jos
kontaktinius duomenis.

Kredito unija turi uZtikrinti, kad pagrindines Mokejimo s4skaitos atidarymas nebutq siejamas su

reikalavimu isigyti papildomq paslaugq arba Kredito unijos pajq, i5skyrus atvejus, kai Sis

reikalavimas taikomas visiems Kredito unijos Klientams.

o KLIENTUI TEIKIAMA INFORMACIJA

9.1. Informacija apie pagal Bendr4j4 sutarti atliekamas atskiras Mokejimo operacijas:

9.1 .1. Inforrnaciia teikiama iki Moke iimo operaciios pradZios

Kliento (Moketojo) praiymu, Kredito unija iki Kliento (Moketojo) pagal
Bendrqj4 sutarti inicijuotos atskiros Mokejimo operacijos pradZios Klientui
(Moketojui) privalo suteikti jam informacijq apie ilgiausi4 tos Mokejimo
operacijos vykdymo laikq (nurodyta 5iq S4lygq 5.7 punkte), moketin4 Komisini
atlyginim+ ir apie tai, kaip i5skaidyta Komisinio atlyginimo suma (nurodoma

fkainiuose).

9.l.l.l
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9.1.2.1. Apie toliau nurodytas Mokejimo operacijas Kredito unija ISraSe pateikia 5i4

informacij4:

9.1.2.l.l.apie is Kliento Mokejimo s4skaitos nuralytas atskirq Mokejimo
operacijq sumas:

9.1.2.l.l.l.informacij4, pagal kuri4 Klientas atpazist4 kiekvienq
Mokejimo operacij4, ir su Gaveju susijusi4 informacij4;

9.1.2. I .l .2.Mokejimo operacijos sum4 valiuta, kuria suma nuraSoma i(
Mokdjimo sqskaitos arba Mokejimo nurodyme nurodyta
valiuta;

9.1.2.l.1.3.Komisinio atlyginimo uZ Mokejimo operacij4 sum4 ir kaip
i5skaidyta Komisinio allyginimo suma, arba Kliento
(Mok6tojo) mokamas palIkanas;

9.1.2.1 l.4.Kredito unijos taikyt4 valiutos keitirno kurs4 ir Mokejirno
operacijos sumq po valiutos keitimo, jeigu vykdant
Mokejimo operaci-j4 buvo keidiama valiuta:

9.1.2.1.1 .5.nura5ymo i5 Mokejimo s4skaitos dat4;

9.l.2.l.2.apie i Kliento Mokejimo s4skait4 iskaitytas atskirq Mokejimo
operacijq sumas:

9.1.2.l.2.l.informacij6 pagal kuriq Klientas (Gavejas) atpaZist4
Mokejimo operacij4 ir Moketoj4, taip pat kartu su

Mok€jimo operacija persiqstus Mokejimo nurodymo
duomenis;

9.1,.2.1.2.2.Mokejimo operacijos sum4 ta valiuta, kuria suma

iskaitoma ! Kliento Mokejimo s4skait4;

9.1.2.l.2.3.Komisinio atlyginimo uZ Mokejimo operacij4 sum4 ir tai,
kaip i5skaidyta Komisinio atlyginimo suma, arba Kliento
(Gavdjo) mokamas pal[kanas;

9.1.2.l.2.4.Ktedito unijos taikyt4 valiutos keitimo kurs4 ir Mokejimo
operacijos sum4 iki valiutos keitimo, jeigu atliekant
Mokejimo operacij4 buvo keidiama valiuta;

9.1.2. l.2.5.iskaitymo dat4

Jei Klientas nera Vartotojas, Kredito unija I5ra5e gali pateikti ne visq Sqlygq 9.1.2.1
punkte nurodyt4 informacij4.

9. r.3.

9.1.4. Klientas I5ras4 gali gauti tokiais b[dais:
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Su mineta informacija Klientas taip pat gali susipazinti Kredito unijos
padalinyje, o su s4lygomis - ir Ituedito unijos internetiniame tinklalapyje.

9.1 .2. Informacija teikiama po Mokeiimo operaciios ivvkdymo



9.1.4.1. at\ykqs i Kredito unijos padalinl, tiesiogiai i5 Kredito unijos darbuotojo;

9.1.4.2. lergu Klientas naudojasi intemetines bankininkystes paslauga, Klientas gali
pamatyti ir pats atsispausdinti ISraiq, atitinkamos sutarties pagrindu

naudodamasis pagal j4 suteiktomis priemondmis;

9.1.4.3. Kredito unijai pateikiant Klientui ISraius pastu ar kitu sutartu b[du pagal

atitinkam4 tarp Kliento ir Kredito unijos sudarytq Sutarti ir (ar) Kliento prasymq
(parai5k4 anket4 ir pan.).

9.1 .5. I . jeigu Klientas naudojasi Intemetines bankininkystes paslauga, Klientas gali
pamatyti ir pats atsispausdinti ISraSq, atitinkamos Sutarties pagrindu

naudodamasis pagal jq suteiktomis priemondmis. Siuo budu l5ra5ai pateikiami
nemokamai nepriklausomai nuo jq pateikimo daZnumo. Kredito unua turi teisq
nustatyti laikotarpi, uZ per kuri atliktas Mokejimo operacijas informacija ISraSe

pateikiama Siuo b[du, tadiau bet kokiu atveju Klientas Siuo b0du turi teisg
nemokamai gauti ISraS4, kuriame Kliento pasirinkimu pateikiama informacija
apie Mokejimo operacijas, atliktas Mokejimo s4skaitoje per ne daugiau kaip 30
(trisde5imties) kalendoriniq dienq iki Kliento keipimosi dienos arba per prie5

tai ejusj kalendorini menesi;

9.1.5.2. jeigu Klientas nesinaudoja Internetines bankininkystes paslauga, Klientas turi
teisg, aflrykgs iKredito unijos padalini, tiesiogiai ii Kredilo unijos darbuotojo
vien4 kartq per menesl nemokamai gauti ISraSq, kurialne Kliento pasirinkimu
pateikiama informacija apie Mokejimo operacijas, atliktas Mokejimo sqskaitoje
per ne daugiau kaip 30 kalendoriniq dienq iki Kliento kreipimosi dienos arba
per prie5 tai ejusl kalendorinj menesi.

UZ lSraiq pateikim4 Klientui, kuris nera Vartotojas, taip pat uZ Vartotojo pra5ymu

teikiam4 papildom4 informacij4, negu nustatyta Siq S4lygq 9.1.2.1 punkte, uZ daZnesni

Israsq pateikimq arjq pateikimq (perdavim{ kitokiu b[du ar priemonemis nei nustatyta
Sqlygq 9.1.4 punkte, Klientas privalo moketi lkainiuose nustatyto dydZio Komisini
atlyginimq.

9.2. Informacija apie vienkarlines Mokejimo operacijas:

9.1.5

9.1 .6.

9.2.t. Jei Mokejimo nurodymas ivykdyti vienkarting Mokejimo operacij4 pateikiamas

naudojant Bendrojoje sutartyje nustaB.tq Mokejimo priemong, Kredito unija neprivalo
pateikti tos informacijos ar sudaryti sqlygq susipaZinti su ta informacija, kuri Klientui jau
pateikta remiantis su kitu Mokejimo paslaugq teikeju sudaryta Bendr4ja sutartimi arba
kurijam bus pateikta pagal t4 Bendrqj4 sutart[.

9.2.2. Vienkartiniq Mokejimo operacijq atlikimo sqlygos:

9.2.2.1. noredamas, kad Mokejimo nurodymas b[tq tinkamai [lrykdytas, Klientas turi
nurodyti Kredito unijai Unikalq identifikatoriq ir (ar) kit4 Kredito unijos
reikalaujam4 informacij4 (nustatytais atvejais);

9.2.2.2. ilgialusia teikiamos Mokejirno paslaugos lvykdymo trukmd nurodyta Siq S4lygq
5.7 punkte;

t7

Jeigu Klientas yra Vartotojas, jis turi teisq nemokamai gauti l5ra54, kuriame apie
Mokejimo s4skaitoje atliktas Mokejimo operacijas pateikiama S4lygq 9.1.2.1 punkte

nurodyta informacija, tokiu bldu:



9.2.2.3. Kliento moketinas Komisinis atlyginimas ir kaip iSskaidyta Komisinio
atlyginimo suma nurodoma ikainiuose;

9.2.2.4. jei atliekant Mokejimo operacij4 keidiama valiuta, taikornas Pagrindinis valiutos
keitimo kursas;

9.2.2.5. atliekant vienkartines Mokejimo operacijas, taip pat taikomos Siq S4lygq 5

punkto nuostatos.

9.2.3 Cavusi Mokejimo nurodymq atlikti vienkarting Mokejimo operacij4, Kredito unija
Klientui (Moketojui) nedelsdama sudaro galimybE lengvai prieinamu biidu susipaZinti su:

9.2.3.1. informacija, pagal kuriq Klientas atpaZista Mokejimo operacij4, ir su Gavej u
susijusia informacija;

9.2.3.2. Mokejimo operacijos suma Mokejimo nurodyme nurodyta valiuta;

9.2.5 Kliento pra5ymu 9.2.3 punkte nurodytq informacij4 Kredito unija jam pateikia ra5tu ar
naudojant kit4 Kredito unijai priimtin4 Patvariqj4 laikmen4.

IO. KLIENTO PAREIGOS, SUSIJUSIOS SU MOKEJIMO PRIEMONEMIS

10.1. Klientas, turintis teisg naudotis Mokejimo priemone, turi Sias pareigas:

10.1.1. naudotis Mokejimo priemone, laikydamasis Mokejimo priemonds iSdavimq ir naudojim4
reglamentuojandiq taisykliq (Mokejimo paslaugq teikimo s4lygq);

l0.l .2 suZinojgs apie Mokejimo priemones praradimq, vagystg, neteiset4 igijim4 ar
neautorizuotq jos naudojimq, taip pat apie faktus ar itarimus, kad jo turimq Mokejimo
priemoniq personalizuotus saugumo poZymius suZinojo ar jais gali pasinaudoti tretieji
asmenys, nedelsdamas apie tai prane5ti Kredito unijai ar jos nurodytam subjektui,
lailrydamasis Mokdjimo priemones i5davim4 ir naudojimq reglamentuojandiq taisykliq.

Klientas, gavgs Mokejimo priemong, privalo i5 karto imtis visq veiksmq (jskaitant nurodytus
Mokejimo paslaugq teikimo s4lygose ir atitinkamoje Sutartyje), kad apsaugotq Mokejimo
priemonds personalizuotus saugumo poZymius.

II. BENDRAVIMO (KOMUNIKAVIMO) TARP KREDITO UNIJOS IR KLIENTO
TAISYKLES

Salys susitaria, kad Siose S4lygose nurodytos informacijos pateikimas Kredito unijos
internetiniame tinklapyje, nurodytame Siq S4lygq 2.3 punkte, bus laikomas tinkamu informacijos
pateikimu.

t0.2

u.l.
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9.2.3.3. tL Mokejimo operacijq Kliento mokamo Komisinio atlyginimo suma ir kaip
iSskaidyta Komisinio atlyginimo suma - 5i informacija pateikiama Ikainiuose;

9.2.3.4. Pagrindiniu valiutos keitimo kursu ir Mokejimo operacijos suma po valiutos
keitimo,jeigu atliekant Mokejimo operacij4 buvo keidiama valiuta;

9.2.3.5. Mokejimo nurodymo gavimo data.

9.2.4. UZ informacijos pateikim4 Klientui, kuris nera Vartotojas, taikomas Kredito unijos

lkainiuose nustatytas Komisinis atlyginimas.



Visi Saliq viena kitai perduodami prane5imai, ISraSai, ataskaitos, paZymos, patvirtinimai ir bet
kokia kita informacija, lskaitant Kredito unijos paslaugq teikimo s4lygas (toliau - prane5imai) turi
buti paprastos ra5ytines formos (t.y. suraiomas atitinkamas dokumentas), i5skyrus Lietuvos
Respublikos teises aktuose ir (ar) sutartyse bei kituose Kredito unijai pateikiamuose dokumentuose
(paraiSkose, anketose ir pan.) nustatltus atvejus, kai prane5imai gali b0ti perduodami ZodZiu arba
turi buti notarines formos. RaSytines formos dokumentui prilyginami dokumentai, perduoti
panaudojant telekomunikacijos ar elektroninio rySio priemones (faks4, internet4 ir kt.).

1 I.3. Kredito unija perduoda prane5imus Klientui asrneni5kai arba paskelbiajuos vie5ai:

tt.2

tt.4

I 1.5.

11.3.1 Perduodami asmeniSkai Kredito unijos prane5imai iteikiami ar pasakomi Klientui
tiesiogiai, o taip pat siundiami pa5tu, elektroniniu paStu, telefaksu, telefonu bei kitorris
telekomunikacijq priemonemis, Kredito unijos internetines bankininkystes sistema. Jeigu
praneSimas perduodamas ZodZiu, Kredito unija turi teisQ Lietuvos Respublikos teises aktq
nustatyta tvarka iraiy.ti pokalbj bei saugoti pokalbio iraSE;

11 .3.2. Vie5i Kredito uniios pranesimai patalpinami Kredito unijos klientq aptamavimo padaliniq
patalpose bei gali blti patalpinami Kredito unijos intemetiniame tinklalapyje. Tokie
pranesimai gali boti papildomai patalpinami Kredito unijos istatuose nurodytame
Ia ikrairyj e .

Kliento perduodami pranesimai Kredito unijai lteikiami ar pasakomi tiesiogiai igaliotiems Kredito
unijos darbuotojams, o taip pat siundiami paitu, telefaksu, telefonu bei kiiomii telekomunikacij q
priemonemis, elektroniniu pastu. Jei Klientas perduoda pranesim4 zodZiu, Kredito unija turi tei;g
istatymq nustatyta warka lraiyti pokalbi bei saugori pokalbio irai4 ir (ar) reikalauti, kad toks
praneiimas butq pateiktas ralytine forma.

Kredito unija privalo uZtikinti nenutr[kstam4 ir kokybi5k4 internetin6s bankininkystes sistemos
bei Kredito unijos interneto tinklalapio veikimq (tiek, kiek tai priklauso nuo Kredito uni.io9. iaeiau
Kr_edito unija turi teisg tobulinti savo informacines sistemas ir Salinti pastebetus gedimu"s, netjei tai
gali sukelti ir (ar) sukelia informaciios ir (ar) paslaugq teikimo Klientams sutriki-mus. rredito unla
privalo planuoti naudojamq informaciniq sistemq iobulinimo bei jq gedimq salinimo darbus ir,
esant galimybei, privalo juos atlikti nakties metu. Esant ypatingoms aplinkybems ir svarbioms
priezastims, Kredito unija siekdama i5vengti galimq rtiento lr (arj savo nuortotiq, turi teisg lalinti
informaciniq sistemq gedimus bet kuriuo puroi o'"tu. Informaciniq sistemq gedimrj satinimo aaruai
atliekami per kiek lmanoma trumpesni laik4. Kredito unijos naudojamrt informaciniq sistemq
tobulinimo ir (ar) jq gedimq salinimo metu suitabdomas visq Kredito unijos isipareigojimq, kurievykdomi informaciniq sistemq pagalba, vykdymas.

Kiekviena Salis turi teisg pasirinkti prane5imo perdavimo bud4, i5slq/rus Lietuvos Respublikos
teises aktuose ir (ar) sutartyse bei kituose Kredito unijai pateikiamuose iokumentuose 1pu.uistor",anketose ir pan.) isakmiai nustatytus atvejus. viesojo ik"lbi.o b0du perduotas rr.iit" ,"i.i",pranelimas. laikomas tinkamai perduotu ir jteiktu Kl-ientui, ilskyrus Lieiuvos Respubtitos iei'sesaktuose ir (ar) sutarfyse isakmiai nustatytus atvejus, kai Kredito unija privaro perduoti pranesimq
Klientu_i. asmeniskai. Informacija, kuri iudaro tit"iito unr.los pasrapt!, gali buti perduodama tikasmeniSkai Klientui.

Saliq perduoti praneSimai laikomi gautais:

I l'7'l' jei pranelimas perduotas zodziu (iskaitant ir terefonu) -jo pasakymo momentu;

11.7.2. jei pranesimas lteiktas tiesiogiai _jo iteikimo dien4;

ll'7'3' jei pranesimas issiqstas pastu - praejus 5 kalendorindms dienoms (siundiant uz ar isLietuvos Respublikos ribq - r4 kaiendtriniq aienqy nuojo issiuntimo ir.;;;;-"- 
".- -'

I 1.6

11 .7
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11.1.4

|.7.5

jei prane5imas iSsiqstas elektroniniu paStu, telefaksu, telefonu, kitomis telekomunikacijq
priemonemis, elektroninio rySio priemondmis - jo iSsiuntimo (perdavimo) dien4, jei jis
buvo gautas darbo valandomis, arba artimiausi4 darbo dienq, jei i5siuntimo (perdavimo)
dien4jis buvo gautas ne darbo valandomis;

Jei prane5imas paskelbtas Kredito unijos intemetines bankininkystes sistema
artimiausiq darbo dien4 Gavejo Salyje po jo paskelbimo dienos;

I 1.7.6. jei praneiimas paskelbtas vieSai -jo paskelbimo dien4;

11.7.7 . jei Gavejas patvirtino ankstesni, negu nurodyta pirmiau, praneSimo gavim4 - patvirtintq

gavimo dien4.

Vardas ir pavarde ar juridinio asmens pavadinimas, adresai, telefono, fakso numeriai ir kiti
rekvizitai (toliau - kontaktiniai duomenys), reikalingi nurodyi siundiant Saliq pranesimus,

nurodomi sutartyse ar kituose Kredito unijai pateikiamuose dokumentuose (parai3kose, anketose ir

pan.).

Jeigu Kredito unija yra sudariusi tam tikr4 sutarti su daugiau nei vienu Klientu (pvz., s4skaita

atii'aryta dviejq ai daugiau asmenq vardu), Kredito unija turi teisg perduoti su tokia sutartimi

susiiu;ius p.*"si.r. bet kuriam i5 tokiq Klientq, ir toks Klientas gautq praneBim4 privalo

nedllsdamas perduoti kitiems minet4 sutarti su Kredito unija sudariusiems asmenims.

Jeigu sutartyje arba kituose Kredito unijai pateikiamuose dokumentuose (paraiskose, anketose ir

punl; n.ru tiliento kontaktiniq duomenq, Kredito unija turi teisq perduoti prane5im+ naudodamasi

pas(utiniais Kliento nurodytais kontaktiniais duomenimis. Jeigu sutartyie nera Kredito unijos

iontaktiniq duomenq, Klilntas turi teisg perduoti praneiim4 naudodamasis Kredito unijos

internetiniame tinklalapyje nurodytais Kredito unijos kontaktiniais duomenimis.

Salys privalo nedelsdamos informuoti viena kitq apie pasikeitusius savo kontaktinius duomenis.

rredito unijai pareikalavus, Klientas privalo pateikti atitinkamus dokumentus, patvirtinandius

kontakt iniu iuomenu keitima. Neatlikui Siq pareigq laikoma. kad pranesimas. iisiqstas remiantis

faskutiniaisiais kitai Saliai nurodyais duomenimis. yra issiqstas tinkamai. o bet kokia prievole.
'lvykdyta 

remiantis Siais duomenimis, yra lrrykdyta tinkamai. Kredito unija apie savo kontaktiniq

duominq pasikeitim4 turi teisg informuoti vieSojo skelbimo b[du'

Salys privalo nedelsdamos pateikti viena kitai informacij4 apie bet kokias aplinkybes, kurios gali

buti svarbios vykdant sutarti. Kredito unijai pareikalavus, Klientas privalo pateikti lias aplinkybes

pagrindziandiui dokumentus, nepriklausomai nuo to,.kad 5i informacija perduota vie5iesiems

ieg"ist.u-s, taip pat dokumentus, liudijandius apie: Kliento ar Kliento atstovo paraso paqzd1io

pu".ik.iti.4, iliento bankroto, restiukt[rizavimo bylos inicijavim4 bei i5kelim4, Kliento

likvidavim4, reorganizavim4, pertvarkym4 ir pan'

Sutartyje gali bUti nustatyta, kad Salys privalo periodi5kai perduoti viena kitai tam tikrus

prane5imus, susijusius su Sutarties rykdymu.

JeiKlientasnegaunaiSKreditounijospraneSimq,kuriuosjisturejogautiiSKreditounijospagal
Sutart! arba dei kuriq gavimo pateike Kredito unijai atskir4 pra5ym4, jis privalo nedelsdamas

informuoti apie tai Kredito unij4.

Klientas, gavgs i5 Kredito unijos pranelim4, privalo nedelsdamas patikrinti esandios Praneiime

info.*aci.1"o, teisingum4 ir tiksium4, o nust;rg; neatitikimus, netikslumus ar radEs kitq klaidq

nedelsdamas apie tai informuoti Kredito unijq Sis punktas netaikomas Kredito unijos
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I 1.17.

Il t6

I I .20

11.19.

prane5imams, kurie pagal savo esmg, sutarti ar Lietuvos Respublikos teises aktus neturi buti
tikrinami ir (ar) tvirtinami Kliento.

Kredito unijos Klientui siundiami praneSimai negali b[ti laikomi Kredito unijos pasi0lymu Klientui
sudaryti sutarti ar naudotis paslaugomis, iSskyrus atvejus, jei Kredito unijos prane5ime yra aiikiai
ivardyta, kad teikiamas b[tent toks pasi0lymas.

Klientas patvirtina, kad jis yra tinkamai informuotas ir prisiima galim4 konfidencialios
informacijos atskleidimo rizik4 tretiesiems asmenims, kuri gali atsirasti pagal sutarti siundiant
praneSimus ar bet kokiq kit4 informacij4 elektroniniu paStu.

Mokejimo paslaugq teikimo s4lygos ir lkainiai skelbiami bei Sutartys sudaromos lietuviq kalba.
Klientui pageidaujant ir Kredito unijai sutikus, Sutartys gali b[ti sudaromos anglq ar kitomis
kalbomis. Kredito unija turi teisg reikalauti, kad Klientas atlygintq Sutarties vertimo i5laidas i
atitinkam4 uZsienio kalbq.

Perduodami asmeni5kai Klientui Kredito unijos prane5imai sudaromi lietuviq kalba. Kredito unija
taip pat turi teisg sudaryti Siuos prane5imus ta kalba, kuria sudaryta sutartis. Kredito unijai sutikus,
Kredito unijos prane5imai gali bfiti sudaromi ir kita Kliento pageidaujama kalba. Vie5ojo skelbimo
b[du perduodami Kredito unijos prane5imai, kurie talpinami Kredito unijos intemeto tinklalapyje,
ir visi kiti Kredito unijos praneiimai sudaromi lietuviq kalba.

Kliento prane5imai Kredito unijai turi b[ti sudaromi lietuviq kalba. Kredito unijai sutikus, Kliento
prane5imas gali blti sudaromas kita kalba, taeiau tokiu aweju Kredito unija turi teisg reikalauti, kad

Klientas atlygintq praneiimo vertimo j lietuviq kalb4 iSlaidas.

Jei Sutarties ar kito dokumento lietuviskas tekstas ir tekstas uZsienio kalba nesutampa, bus

vadovauj amasi lietuvisku tekstu.

Kredito unijai pateikiami dokumentai turi biti parengti lietuviq ir (ar) kita Kredito unijos nurodyta
kalba. Jei Kredito unijai pateikiami dokumentai yra parengti uZsienio kalba, tai Kredito unija turi
teisq pareikalauti, kad jie btq iSversti j lietuviq ir (ar) kit4 Kredito unijos nurodyt4 kalb4 Kredito
unijai priimtino kompetentingo vertejo. Kredito unija taip pat turi teisQ pareikalauti, kad vertejo
paraso tikrumas b[tq patvirtintas notaro-

Kredito unija turi teisq pareikalauti, kad uisienyje sudaryti dokumentai butq legalizuoti arba

apostilizuoti teisas aktq nustatyta tvarka.

lr.2l.

1t.22.

,1 11 .23

11.24. Klientas turi teisg bet kada Kredito unijos klientq aptamavimo padalinyje susipaZinti su galiojandia

Bendrosios sutarties bei Mokejimo paslaugq teikimo s4lygq, ikainiq, redakcija, o taip pat su bet

kokia Bendrosios sutarties bei Mokejimo paslaugq, teikimo s4lygq redakcija, galiojusia nuo

Bendrosios sutarties sudarymo dienos. Mineti dokumentai gali b[ti skelbiami ir Kredito unijos
internetiniame tinklalapyje, o jq nepaskelbus ir gavus atskirq Kliento prasym4, turi b[ti pateikti
Klientui raStu arba naudojant kitQ Kredito unijai priimtin4 Patvari4jq laikmen4.

12. APSAUGOS IR TAISOMOSIOS PRIEMONES

t2.I Klientas privalo nedelsdamas ra.Stu praneSti Kredito unijai apie savo asmeni liudijandio dokumento
vagystq ar praradim4 kitu budu. Sis reikalavimas nustatytas siekiant apsaugoti Kliento lelas nuo
galimos neteisetos trediqjq asmenq veikos. Negavusi tokio prane5imo laiku, Kredito unija neatsako
uZ pasekmes, kurios gali kilti, jeigu prarastu asmens dokumentu ar jame esandiais duomenimis
pasinaudos kiti asmenys.

Klientas, turintis teisg naudotis Mokejimo priemone, privalo laikytis 5iq Sqlygq l0 punkte nustatytrl
sqlygrt.

12.2

2t

11.18.



12.3. Klientas, gavgs Mokejimo priemong, privalo laikatis Sir.l S4lygq l0 punkte nustatytq s4lygq.

12.4. Mokeiimo saskaitos ir (arba) Mokeiimo pr iemones blokavimas Kredito uniios iniciatyva

12.4.1 Kredito unija, o Sutartyse nustaBtais atvejais ir kiti asmenys, turi teisg blokuoti
Mokejimo sqskait4 (t-y. visiSkai ar i5 dalies sustabdyti Mokejimo operacijas Mokejimo
s4skaitoje) ir (ar) Mokejimo priemong (t.y. visi5kai ar i5 dalies uZdraustija naudotis):

12.4.2. del objektyviai pagrlstq prieZasdiq, susijusiq su Mokejimo sqskaitoje esandiq

leSq ir (ar) mokejimo priemones saugumu:

12.4.3 del itarimo neteiseto ar nes4Ziningo Mokejimo sqskaitoje esandiq le5q ir (ar)
Mokejimo priemones naudojimo arba del labai padidejusios rizikos, kad

Klientas gali nesugebdti tinkamai irrykd1,ti savo Mokejimo isipareigojimo (taip
pat naudodamas Mokejimo priemonE ir kredito linij4 arba naudodamasis kredito
limitu sqskaitoje);

12.4.4. -jet Klientas paZeidiia Sutarties s4lygas:

12.4.5. jei Kredito unija turi pagristq itarimq, kad Mokejimo s4skaitoje esandiomis
IeSomis ir (arba) Mok€jimo priemone gali neteisetai pasinaudoti tretieji
asmenys;

12.4.6. 1ei Kredito unija turi pagristq itarimq, kad Mokejimo s4skaita ir (ar) Mokejimo
priemone gali b[ti naudojama ar yra panaudota nusikalstamai veikai vykdyti;

12.4.7 . jci Kredito unija gauna pagristos informacijos apie Kliento mirti;

12.4.8. jei Kredito unijai pateikiama prie5taringa informacija apie asmenis, turindius
teisg atstovauti Klientuil

12.4.9. Lietuvos Respublikos istatymq, kitq teis€s aktq bei Sutartyje numatytais
atvejais.

12.4 10. Siq S4lygq 12.4.1 punkte nustatytais atvejais Kredito unija sutartyje nurodltu budu
informuoja Klient4 apie Mokejimo s4skaitos ir (ar) Mokejimo priemonds blokavim4 ir
blokavimo prieZastis, jei imanoma, iki blokuodama Mok€jimo s4skait4 ir (ar) Mokejimo
priemong ir ne veliau kaip tuoj pat j4 uZblokavusi, iSskyrus atvejus, kai tokios
informacijos pateikimas susilpnintq saugumo priemones ar b[tq draudZiamas pagal kitus
teises aktus.

t2.5. I ITIOskaitos ir arba Moke riemones blokavimas Kl

12.5.1 Kliento iniciatyva Mokejimo s4skaita ir (ar) Mokejimo priemon€ blokuojama, jei Klientas
rastu ar kitu Sutartyje ir (ar) paslaugq teikimo s4lygose numatytu budu pateikia Kredito
unijai atitinkarn4 praSym4 arba praneia Kredito unijai, kad Klientui suteikta Mokejimo
priemone yra pavogta ar kitu biidu prarasta, arba Mokejimo s4skaitoje esandios ld5os ir
(ar) Mokejimo priemond naudojama ar gali b[ti naudojama kitu neteisetu b[du.

12.5.2. Kredito unija turi teisg reikalauti, kad Kliento ZodZiu pateiktas praiymas blokuoti
Mokejimo s4skait4 ir (arba) Mokejimo priemong b[tq veliau patvirtintas raltu ar kitu
Kredito unijai priimtinu b[du.
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12.5.3 Jeigu Kredito unijai kyla pagristq abejoniq, kad minetq pra5ym4 (prane5imq) pateikia ne

Klientas, Kredito unija turi teisg atsisakyti blokuoti sqskait4 ir (ar) Mokejimo priemong.
Tokiais atvejais Kredito unija neatsako uZ nuostolius, galindius atsirasti del mineto
pra5ymo (praneiirno) neivykdymo.

12.5.4 Jeigu Mokejimo s4skaita ir (ar) Mokejimo priemond buvo blokuota Kliento iniciatyva,
Kredito unija gali at5aukti blokavim4 tik gavusi Kliento pra5ym4 raStu, jeigu Sutartyje
nenustatyta kitaip. Blokuotq Mokejimo priemong Kredito unija turi teisg pakeisti nauja.

12.6.1. Kredito unija atBaukia Mokejimo sqskaitos ir (ar) Mokejimo priemones blokavim4 (ar j4
pakeidia nauja Mokejimo priemone), kai nebelieka Mokejimo s4skaitos ir (ar) Mokejimo
priemon€s blokavimo prieZasdiq.

12.6.2 Kredito unija neatsako uZ Kliento nuostolius, patirtus del Mokejimo s4skaitos ir (ar)
Mokejimo priemones blokavimo, bei nemoka s4lygose, paslaugq teikimo sqlygose ir (ar)
Sutartyje nustatytll netesybq, jei blokavimas buvo vykdomas sqlygose, paslaugq teikimo
s4lygose ar Sutartyje nustatyta tvarka ir esant minetuose dokumentuose nustatytoms
sqlygoms.

12.7. Moteiimooperaciiosautorizavimas

Mokejimo operacija laikoma autorizuota (patvirtinta) tik tada, kai Klientas duoda
sutikimq j4 vykdyti. Sio sutikimo davimo forma ir tvarka nustatoma Sutartyje ir Siose
Sqlygose. Klientas gali autorizuoti Mokejimo operacijq iki jos rrykdymo arba j4
[vykdZius, jeigu taip susitar6 Klientas ir Kredito unija.

12.7.2. Jeigu S4lygq 12.7.1 punkte nurodyto sutikimo nera, laikoma, kad Mokdjimo operacija yra
neautorizuota.

12.7 .t

12.8. r Jei Klientas yra Vartotojas ir neigia autorizavgs Mokejimo operacij4, kuri buvo atlikta, ar
teigia, kad Mokejimo operacija buvo atlikta netinkamai, Kredito unijai tenka pareiga

irodyti, kad Mokejimo operacijos autenti5kumas buvo patvirtintas (t.y., kad Kredito unija
tinkamai patikrino Mokejimo priemonds, iskaitant jos personalizuotq saugumo poZymiq
panaudojim4), ji buvo tinkamai ufuegistruota, ira5yta i s4skaitas ir jai neturejo jtakos
techniniai ar kitokie trikdZiai.

Jei Klientas neigia autorizavgs Mokejimo operacij4, kuri yra ivykdyta, Kredito unijos
uZregistruolas Mokejimo priemonds naudojimas nebltinai yra pakankamas lrodymas, kad
Klientas autorizavo Mokejimo operacij4, veike nes4Ziningai ar tydia, ar del didelio
neatsargumo nejrykde vienos ar keliq S4lygr112.2-12.3 punktuose nustatytq pareigq.

Moketojui tenka del neautorizuotl.l Mokejimo operacijq atsiradg nuostoliai iki 150 (vieno
Simto penkiasdesimties) eurq, jei tie nuostoliai patirti del:

12.8.3.1. prarastos ar pavogtos Mokejimo priemones panaudojimo;

12.8.2.

12.8.3.
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12.6. Mokejimo s4skaitos ir (arba) Mokejimo nriemonds blokavimo pabaiea

12.7.3. Klientas bet kuriuo metu iki siq S4lygq 5.5.3-5.5.5 punktuose nustatyto laiko, po kurio
negalima at5aukti Mokejimo operacijos (neatSaukiamumo momento), gali panaikinti
sutikim4 atlikti Mokejimo operacij4. Sutikimas atlikti kelias Mokejimo operacijas taip pat
gali bUti atSauktas, tokiu atveju visos b[simos Mokejimo operacijos laikomos
neautorizuotomis.

12.8. Neautorizuotos Mokejimo operaci.ios ir del neautorizuotq Mokeiimo ooeraci.iq kylant),s nuostoliai



12.8.3.2. neteiseto Mokejimo priemon€s igijimo, jeigu Mok€tojas neapsaugojo
personalizuotq saugumo poZymiLl

12.8.4. 12.8.3.1-12.8.3.2 punktuose nurodyomis aplinkybemis Moketojui tenka del
neautorizuotq Mok6jimo operacijq atsiradg nuostoliai iki 50 (penkiasde5imties) eurq,
jeigu tenkinamos Sios sqlygos:

12.8.4.1 mokdjimo operacija ivykdyta panaudojus duomenq slaptum4 uZtikrinandi4
mokejimo paslaugq vartotojo autenti5kulrlo patvirtinimo proced[r4, kuri4
atliekant naudojami du arba daugiau i Zinojimo, turejimo ir b[dingumo
kategorijas, detalizuotas prieZifiros institucijos teisds aktuose, skirstomi
elementai, kai vien4 iSjq paZeidus nesumazeja kitq elementq patikimumas;

12.8 4.2. mokejimo paslaugq vartotojo aulenti5kumo patvirtinimo procedtrai
naudojamas turejimo kategorijai priskiriamas elementas yra apsaugotas nuo
neteiseto kopijavimo ir nuo vagystes internetu, o jo generuojam4 informacij4
galima panaudoti tik vien4 kartq.

1 2.8.5 Moketojui tenka visi (neapsiribojant 12.8.3 ir 12.8.4 punktuose nurodytomis sumomis)

del neautorizuotq Mokejimo operacijq atsiradq nuostoliai, jeigu Moketojas juos patyre

veikdamas nes4iiningai arba del didelio neatsargumo ar tydios neivykdqs vienos ar keliq

Mokej imq jstatymo 26 straipsnyje nuslatytq pareiSq.

12.8.6 Po to, kai Moketojas pateikia Kredito unijai 12.5.1 punkte nurodyt4 praneSim4, Moketojo

nuostoliai, atsiradg del prarastos, pavogtos ar neteisetai igytos Mokejimo priemonds,

tenka Kredito unijai, iSskyrus atvejus, jei Klientas veike nesqZiningai, ir 5iq S4lygq 12.5

punkte numatyt4 atvej j, kai Kredito unija neatsako ttZ nuostolius, atsiradusius del Kliento
pra5ymo (prane5imo) blokuoti Mokejimo s4skait4 ir (ar) Mokejimo priemong

neivykdymo. Sio punkto nuostatos netaikomos Klientui, kuris nera Vartotojas.

12.8.7 Jeigu Kredito unija nesudaro s4lygq Moketojui bet kuriuo metu prane5ti apie prarastq,

pavogt4 ar neteisetai igyt4 Mokejimo priemong, nuostoliai, atsiradg del Mokejimo
priemones neautorizuoto naudojimo, tenka Kredito unijai, iiskyrus atvejus, kai Moketojas

veik€ nesqZiningai. Sio punkto nuostatos netaikomos Klientui, kuris nera Vartotojas.

t2.9. Mokeiimo saskaitos tikrinimas ir informavirnas aDie neautorizuotas Mokeiimo oDeracllas

12.9.1.

12.9.2.

12.9.3.

Klientas privalo ne rediau kaip vien4 kart4 per menesi tikrinti informacij4 apie Mokejimo

s4skaitoje atliktas Mokejimo operacijas. Aplinkybe, kad Klientas nepageidavo, jog jam

b0tq siundiamas lSraias, neatleidZia Kliento nuo Sios prievol€s vykdymo.

Klientas privalo rastu pranesti Kredito unijai apie neautorizuotas ar netinkamai ivykdytas
Mokejimo operacijas, o taip pat apie bet kokias kitas klaidas, neatitikimus ar netikslumus

Israse. Pranesimas turi biiti pateikiamas nedelsiant (per 5 (penkias) darbo dienas nuo

suZinojimo apie Siame punkte paminetas aplinkybes) ir bet kokiu atveju ne veliau kaip per

60 (se!iasde5imt) kalendoriniq dienq nuo tos dienos, kai Kredito unija, Kliento nuomoneJ

atliko neautorizuot4 Mokejimo operacij4 ar netinkamai ivykde Mokejimo operacij4'

Jeigu Klientas yra vartotojas, jis privalo nedelsdamas rastu pranesti Kredito unijai apie

neautorizuotas Mokejimo operacijas ar netinkamg leSq nuraSym4 i5 Mokejimo s4skaitos,

bet ne veliau kaip per l3 menesiq nuo ldiq nuraSymo i5 Mokejimo s4skaitos datos'
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12.9.4. Jeigu Klientas 12.9.2-12.9.3 punktuose nustatytu laiku nepateikia nurodytq praneiimq,
laikoma, kad jis besqlygiSkai patvirtino Mokejimo s4skaitoje fvykdytas Mokejimo
operacijas.

Siq s4lygq 12.9.2-12.9.3 punktuose nustatyti terminai netaikomi, jei Kredito unija
nepateike informacijos Klientui apie neautorizuot4 ar netinkamai atlikt4 Mokejimo
operacij4 ar nesudare s4lygq su ja susipaZinti Siose s4lygose, paslaugq teikimo s4lygose ar

Sutartyje nustatyta tvarka.

S4lygq 12.9.2-12.9.3 punktuose nustatytais terminais gavusi atitinkam4 Kliento
praneiim4 ir nustadiusi, kad Mokejimo operacija nebuvo Kliento autorizuota, Kredito

unija nedelsdama Klientui sugr4Zina neautorizuotos Mokejimo operacijos sum4 ir atkuria

Uofe;imo s4skaitos, i5 kurios ta suma nuraiyta, likuti, kuris bUtq, jeigu neautorizuota

Mokejimo operacija nebfltq buvusi atlikta, isskyrus 12.8.3-12.8.7 punktuose nustatytus

atve.jus, kai atsakomybe uZ neautorizuot4 Mokejimo operacij4 tenka Klientui'

12.10. Unikalaus identifikatoriaus ir oaoildornos informaciios naudoiimas Mokeiimo ope rac oms

12.9.5

12.9.6

inicijuoti

12.10. I .

12.10.2

12.11. Atsakouybtt

Jeigu Mok€jimo operacijai ivykdyti Mokejimo nurodym4 inicijuojantis asmuo nurodo

Uni-kalq identifikatoriq, ioks Mokejimo nurodymas laikomas tinkamai ivykdytu, jei jis

buvo ivykdytas pagal nurodyt4 Unikalq identifikatoriq. Jeigu lesq [skaitymui iMokejimo
sartait4 a. nur6ymui iS Molejimo s4skaitos Kredito unijai pateikiamas mindtas Unikalus

iientifiLatorius, ir{okejimo nuiodymas laikomas tinkamai ivykdy'tu, jeijis buvo ivykdytas
pagal nurodyt4 Unikalq identifikatoriq.

Kredito unija neatsako uZ tai, kad Gavejo Mokejimo paslaugq teikejas Mokejimo

operacijos (i€5q pervedimui !Mok€jimo s4skait4, esandi4 kito- Mokejimo paslaugq teikejo

i.i"igo:" v"fttiLdje nareje ar Sviicarijoje) tinkamam ivykdymui (leSq lskaitymui i

burJ.;o ftloteji*o s4stait4l gali buti nustat9s kitoki Unikalq identifikatorirl. nei

reikaiaujama pagl maN standart4, ir (ar) jis bus pateiktas neteisingas, ir (ar) tokiame

Mok€jimo nuiodyme nebus pateiktas minetas Unikalus identifikatorius'

JeiguMokejimonurodym4inicijuojandioasmensnurodytasUnikalusidentifikatoriusyra
kla'idingas, 

-Kredito 
unija neatsako uZ Mokejimo operacijos neirrykdymq ar netinkam4

lvyf.ayiq, tadiau, kai Mokejimo operacija vykdoma Valstybes nares valiuta i Valstybg

,*s, p.i"ul" imtis visq lminomq priemoniq, kad atsektq toki4 Mokejimo operacij4' ir
privalo siekti atgauti t;kios Ir4ok-ejimo operacijos le5as. Kredito unija turi teisg imti ii
kliento [kainiuoie nustatyto dydZio Komisini atlyginimq uZ leSq gr42inimq'

Jeigu Klientas nurodo ne tik Unikalq identifikatoriq, bet ir pateikia papildomos

infirmacijos, Kredito unija atsako tik uZ Mokejimo operacijq atlikim4 pagal Kliento

nurodytq Unikalq ident ifikatoriq.

12.11.1. Jei Klientas (Moketojas) inicijavo Mokejimo nurodym4, Kredito unija ats{9 iam.uZ
rinkamq Mok6jimo operacijos attiXim4. lei Kredito unija gali lrodyti Klientui (Mokttojui)

ir tam iikrais atvejais _ tiavejo Mokejimo paslaugq teikejui, kad Gavejo mokejimo

paslaugq teikejas gavo Mokejimo operacijos sum4, Gavejo mokejimo paslaugq teik€jas

yra atsakingas Gavejui uZ tinkam4 Mokejimo operacijos ivykdym4'

12.tt.2. lei Kredito unijai, kaip Kliento (Moketojo) mokejimo paslaugq teikejai, kyla atsakomybe

pagall2.ll.lpunlt4,linedelsdamagr4ZinaKlientui(Moketojui)neatliktosarba
netinkamai atliktos Mokejimo operacijos sum4 arba atkuria Mokejimo s4skaitos, i5 kurios

25



ta suma nurasyta, likutj, kuris b[tq, jeigu netinkamai ivykdyta Mokejimo operacija
nebfitq buvusi atlikta.

l2.l1.3. Jei Kredito unijai, kaip Kliento (Gavejo) Mokejimo paslaugq teikejai, kyla atsakomybe
pagal 12.11.1 punktq, ji nedelsdama jskaito Mokejimo operacijos sum4 i Kliento (Gavejo)
Mokejimo sqskait4 ir (arba) sudaro Klientui (Gavejui) galimybg ja disponuoti.

12.11.4. UL pavdluot4 Mokejimo operacijos atlikim4 ar nepagristq ld5q Mokejimo sqskaitoje
apribojimq del Kredito unijos kaltes, Klientui pareikalavus, Kredito unija moka Klientui
0,02 (dviejq Simtqiq) proc. dydZio delspinigius uZ kiekvien4 uZdelst4 dien4 nuo
pavdluotai atliktos ar nepagristai del Kredito unijos kaltds apribotos Mokejimo operacijos
sumos.

t2.11.5,

12.11.6.

12.11.7.

l2.l1.8.

12.t1.9.

l2.l l.l0

Kredito unija neatsako uZ Kliento turdtas papildomas iSlaidas ar patirtus netiesioginius
nuostolius (negautas pajamas, peln4 ar pan.), susijusius su nejlrykdyta ar netinkamai
ivykdyta Mokejimo operacija. Kredito unija atsako tik uZ Kliento tiesioginius nuostolius,
atsiradusius del Kredito unijos kaltes. Kredito unija neatsako uZ Gavejo ir Moketojo
tarpusavio pretenzijas ir jq nenagrineja. Klientas gali pateikti Kredito unijai tik
pretenzijas del Kredito unijos prievoliq nelykdymo ar netinkamo vykdymo.

Kredito unija atlygina Klientui Komisini atlyginim4 ir palukanas, kurie tenka Klientui del
Mokejimo operacijos ne jlykdymo ar netinkamo ivykdymo del Kredito unijos kaltes.

S4lygq 12.ll.l - 12.11.3, 12.11.9, lz.t t.l1 - 12.11.13 punktq nuostatos taikomos tuo
afveju, kai Klientas yra Vartotojas ir Mokejimo operacija atliekama Valsryb€s nares
valiuta i Valstybg narg ar i5 jos. Priesingu atveju, t.y. kai Klientas nera Vartotojas ir (ar)
atitinkama Mokejimo operacija atliekama valstybes nares valiuta iUisienio valstybg ar iS
jos arba UZsienio valsrybes valiuta, Kredito unija uZ netinkamq Mokejimo operacijos
atlikim4 atsako tik tuo atveju, jei Mokejimo operacija yra netinkamai ilykdyta del
Kredito unijos kaltes ir neatsako uZ trediqiq asmenq padary.tas klaidas.

Kredito unijos ar Kliento atsakomybe netaikoma esant neiprastoms ir nenumatytoms
aplinkybems, kuriq asmuo, pra5antis atsiZvelgti lsias aplinkybes, negalejo kontroliuoti ir
kuriq pasekmes bltq nei5vengiamos nepaisant visq pastangq jq i5vengti, arba kai tai
nustato kiti Kredito unijos veikl4 reglamentuojantys teises aktai.

Jeigu Klientui (Moketojui) inicijavus Mokejimo nurodymq Mokejimo operacija
neatliekama ar atliekama netinkamai, Kredito unija, kaip Moketojo mokejimo paslaugq
teikeja, visais atvejais Kliento (Moketojo) reikalavimu nedelsdama turi imtis pii".oriq
atsekti Mokejimo operacij4 ir pranesti Klientui (Moketojui) paieskos rezultatus.

Klientui (Gavejui) ar per Klient4 (Gavejq) inicijavus Mokejimo nurodymq, Kredito unija,
kaip Gavejo Mokejimo paslaugq teikeja, Mokejimo nurodym4 nedelsdama perduoda
M.?kltojo Mokejimo paslaugq teikejui. Kredito unija, kaip Gavejo mokejimo paslaugq
tejkeja, atsako Klientui (Gavejui) uZ tinkam4 Mokejimo nurodymo perdavimq Moketojo
Mokej imo paslaugq teikejui.

12.ll.ll.Jei Mokejimo operacij4 uz kuriq cavejo Mokejimo paslaugq teikeja neatsako pagal
i2. I I . l0 punkt4, neatliekama, Krientui (Moketojui) atsako Moketojo Mokejimo pu.iuugq
teikeja, kuri nedelsdama gr4zina Klientui (Moketoju) neatliktos Mokejimo oteracijos
sum4 arba atkuria Mokejimo s4skaitos, i5 kurios ta suma nuraSyta, tikuti.

l2.l1.l2.Jeigu Klientui (Gavejui) ar per Klient4 (cavei4) inicijavus Mokejimo nurodymq
Mokejimo operacija neatliekama arba atliekama netinkamai, Kredito unija, kaip Gavejo
Mokejimo paslaugq teikei4 visais awejais Kliento (Gavejo) reikalavimu nedelsdama turi
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imtis priemoniq atsekti Mokejimo operacij4 ir prane5ti Klientui (Gavejui) paielkos
rezultatus.

l2.l l.l3.Kredito unija atlygina Klientui Komisin[ atlyginim4 ir pal0kanas, kurie tenka Klientui del
mokejimo operacijos neivykdymo ar netinkamo ivykdymo del Kredito unijos kaltes.

l2.l I .14. Kredito unijos praSymu Klientas (Moketojas) privalo pateikti duomenis apie S4lygq
12.12.1.1, -12.12.1.2 punktuose nurodytas s4lygas.

12.'12.'1. Klientas (Moketojas) i5 Kredito unijos turi teisg atgauti vis4 Gavejo ar per Gavej4

inicijuotos autorizuotos ir jau atliktos Mokejimo operacijos sum4, jeigu tenkinamos abi

Sios s4lygos:

12.12.1.1. autorizuojant Mokejimo operacij4 nebuvo nurodyta tiksli Mokejimo
operacijos suma;

12.12.L.2. Mokejimo operacijos suma yra didesne uZ sumq, kurios pagristai galejo

tiketis Klientas (Moketojas), atsiZvelgdamas i savo ankstesnes i5laidas, Sutarties
sqlygas ir kitas aplinkybes, ilskyrus susijusias su valiutos keitimu, kai, atliekant
Mokdjimo operacijq, buvo taikomas valiutos keitimo kursas, del kurio Klientas
(Moketojas) susitard su Kredito unija. Jeigu Klientas (Moketojas), pateikdamas

sutikim4 atlikti Gavejo ar per Gavej4 inicijuotas Mokejimo operacijas, nurodo

tokiq Mokejimo operacijq limit4 (vienos Mokejimo operacijos ar atliekamq per

tam tikr4 laikotarpi keliq Mokejimo operacijq), yra laikoma, kad jis pagristai
galejo tiketis butent tokios maksimalios Siq Mokejimo operacijq sumos.

Jei Klientas nera Vartotojas, Sio punkto nuostatos netaikomos ir Klientas neturi
teises atgauti pirmiau minetos mokejimo operacijos sumos.

I 2.12.2. Klientas (Moketoja, neturi teises i Gavejo ar per Gavejq inicijuotq surnq gr4Zinim4 pagal

12.12.1 punkt4, jei Moketojas dave sutikim4 atlikti Mokejimo operacij4 tiesiogiai Kredito
unijai ir Kredito unija arba Gavejas Klientui (Moketojui) sutartu b[du pateike informacij4
apie bfisim4 Mokejimo operacij4 ar sudare s4lygas su ja susipaZinti ne maZiau kaip priei
4 (keturias) savaites iki numatytos Mokejimo operacijos atlikimo datos.

12.12.3. Kredito unija, gavusi Kliento (Moketojo) pralym4 grqZinti Mokejimo operacijos sum4,
per l0 (de5imt) darbo dienq grqZina vis4 sum4 arba nurodo prieZastis, del kuriqjiatsisako
j4 gr4Zinti, ojei Klientas yra Vartotojas - ir tokio atsisakymo apskundimo tvark4.

Jei praSymq pateikia Klientas, kuris nera Vartotojas, Kredito unija, gavusi Kliento
praiym4 gr4Zinti Mokejimo operacijos sum4, per 30 (trisdeSimt) darbo dienq gr4Zina vis4
sum4 arba nurodo prieZastis, del kuriq ji atsisako j4 gr4Zinti. Kredito unija turi teisq
grqZinti Mokejimo operacijos sum4 Moketojui netirdama S4lygq 12.12.1.2, 12.12.2
punktuose numatytrl s4lygq bei aplinkybiq buvimo fakto ir vadovautis tik atitinkamu
Moketojo praSymu. Jeigu Mokejimo operacijos suma yra gr4Zinama Moketojui, su tokios
Mokejimo operacijos atlikimu susijg Kredito unijai sumoketi Komisiniai atlyginimai nera
gr4Zinami.

12.12.4. leigl S4lygq 12.12.1 punkte nurodytu atveju Gavejas yra Klientas, toks Klientas, gavgs
Kredito unijos praSymq, privalo nedelsdamas pateikti Kredito unijai pastarosios
nurodytus dokumentus ir informacij4, susijusius su Sqlygq 12.12.1 punkte numalrtomis
Mokej imo operac ijomis.
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Kredito unijai auk5diau S4lygq 12.12.1-12.12.3 punktuose nustatylais atvejais ir tvarka
gr4Zinus Moketojui Mokejimo operacijos sumq, tokios Mokejimo operacijos sumos

Gavejas (Klientas) privalo ijo (Gavejo) Mokejimo sqskailq pervest4 minetos Mokejimo
operacijos sum4 nedelsiant gr4Zinti Kredito unijai, ir sutinka, kad Kredito unija Siq s4lygq
6.5 ir 6.8 punktuose nustatyta tvarka nurasytq tokios Mokejimo operacijos ldsas i5

Kredito unijoje esandiq jo (Gave.io) Mokejimo sqskaitq.

12.13 Klientas, pastebejgs, kad I jo Mokejimo s4skaitq buvo pervestos jam nepriklausandios
le3os, privalo nedelsdamas apie tai praneSti Kredito unijai. Tokiais atvejais, Klientas, kaip
be pagrindo gavgs Mokejimo operacijos le5as, neturi teises disponuoti jam
nepriklausandiomis klaidingai pervestomis leSomis ir privalo tokias leSas nedelsdamas
pervesti jKredito unijos nurodyt4 s4skait4.

12.13.2. Kredito unija turi teisq del savo kaltes klaidingai i Mokejimo s4skaitq iskai1.tas le5q

sumas be Kliento, kaip be pagrindo gavusio Mokejimo operacijos ld5as, atskiro sutikimo
nuraSyti jas i5 Mokejimo sqskaitos ir pervesti teisetam jq gavejui. Jei Kliento Mokejimo
s4skaitde ndra pakankamai le5q klaidingai iskaitytoms le5oms nuraiyti, Klientas be
i5lygq isipareigoja per 3 (tris) kalendorines dienas nuo Kredito unijos pareikalavimo
dienos gr4Zinti klaidingai iskaitytas le5as Kredito unijai.

12.13.3. Klientas (Moketojas) taip pat neturi teises atgauti sqlygq l2.l2.l punkte paminetos
Mokejimo operacijos sumos, jei tokia Mokejimo operacija vykdoma Valstybes nares
valiuta iUZsienio valstybq arba UZsienio valstybes valiuta.

12.13.4. Vykdant Mokejimo operacijas grynaisiais pinigais, Klientas privalo pats perskaidiuoti I
Mokejimo sqskaitq jne5amus grynuosius pinigus prieS juos imokedamas, o paimdamas i5
Mokejimo s4skaitos grynuosius pinigus - pats perskaidiuoti vos tik juos gavgs, ir
nedelsdamas pateikti Kredito unijai bet kokias pastabas arba pretenzijas, susijusias su
grynqjq pinigq kiekiu ir banknotq kokybe.

13. SUTARdIU KEITIMAS

S4lygas, lkainius ir Mokejimo paslaugq teikimo s4lygas nustato Kredito unija. Kredito unija turi
teisg vienaiali5kai pakeisti su Klientu sudarytq sutarti, Mok€jimo paslaugq teikimo s4lygas ar

Ikainius.

Apie Sutarties, Mokejimo paslaugq teikimo s4lygq ar fkainiq pakeitim4 Kredito unija informuoja
Klient4 ne veliau kaip Iikus 60 (Seliasdeiimt) kalendoriniq dienq iki pakeitimq isigaliojimo dienos.
PraneSimas apie Sutarties ir (ar) Mokejimo paslaugq teikimo sqlygq, ir (ar) fkainiq pakeitim4
sudaromas raStu ar naudojant kitq Patvari4jq laikmenq ir perduodamas Klientui asmeniSkai arba
skelbiamas vie5ai. Vieiai paskelbtas prane5imas laikomas tinkamu (raStiSku) Kliento informavimu
apie viena5ali5k4 sutarties ir (ar) Mokejimo paslaugq teikimo sqlygq ir (ar) [kainiq pakeitim4.

Jeigu Klientas iki pakeitimq isigaliojirno dienos Kredito unijai neprane5a, kad su pakeitimais
nesutinka, laikoma, kad Klientas su tokiais Sutarties, Mokejimo paslaugq teikimo s4lygq ar fkainiq
pakeitimais sutinka. Tokiu atveju laikoma, kad Klientas sutinka su atliktais pakeitimais ir netenka
teises pareik5ti Kredito unijai savo nesutikimo ir (ar) pretenzijq del tokiq pakeitimq turinio.

Kredito unija turi teisq viena5aliSkai keisti Bendr4j4 sutartj nepriklausomai nuo tokios Bendrosios
sutarties s4lygrl, t.y. nepriklausomai nuo to, ar tokia Kredito unijos teise yra nustatyta Bendrojoje
sutartyje ir (ar) Bendrojoje sutartyje yra numatyta kitokiajos keitimo tvarka.

l3.l .

13.2.

13.3

t3.4.
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12.13. Kitq leiq qraZinimas

14. SALYGUTAIKYMAS



14.1.

t4.2.

Jei 5iq S4lygq ir po Siq S4lygq ar jq pakeitimo lsigaliojimo tarp Kredito unijos ir Kliento sudarytq
Sutardiq del Mokejimo paslaugq teikimo nuostatos nesutampa, taikomos Sutardiq nuostatos. Jei 5iq

Sqlygq ir iki Siq Sqlygq ar jq pakeitimq jsigaliojimo tarp Kredito unijos ir Kliento sudarytq Sutardiq
del Mokejimo paslaugq teikimo nuostatos nesutampa, taikomos iiq S4lygq nuostatos.

S4lygos yra sudedamoji visq Sutardiq dalis. Sutardiq sudedamoji dalis taip pat yra lkainiai ir
atitinkamos konkediq Mokejimo paslaugq teikimo s4lygos.

15. SALYGU ISIMTYS

Jei Klientas nera Vartotojas, Kredito unija ir Klientas susitaria, kad Kredito unija turi teisg netaikyti
Siq S4lygrl 5.5.3-5.5.5, 9.1 ,9.2, 1.2.7.3,12.9.4 punktq.

16. SUTAR.IV GALIOJIMAS IR PABAIGA

16.2. Kitos Sutartys del Mokejimo paslaugq teikimo galioja jose nustatyt4 termin4.

16.3 Klientas turi teisg nutraukti Bendrqj4 sutartj ispedamas Kredito unij4 apie nutraukim4 ne vdliau
kaip priei 30 (lrisde5iml) kalendoriniq dienq.

16.4 Klientas, kuris yra Vartotojas, nutraukdamas ilgesniam nei l2 (dvylikai) m€nesiq ar neapibreZtam
terminui sudaryt4 Bendrqi4 sutarti, praejus l2 (dvylikai) mdnesiq nuo Bendrosios sutarties
sudarymo, nemoka jokio Komisinio atlyginimo. Visais kitais awejais Klientas sumoka Kredito
unijai fkainiuose nustatyt4 Komisini atlyginimq uZ Bendrosios sutarties nutraukim4.

16.5 Kredito unija gali nutraukti neapibreZtarn terminui sudarytq Bendr4j4 sutarti, praneSdama apie
nutraukim4 Klientui, kuris yra Vartotojas, ne veliau kaip prieS 60 (Se5iasdeiimt) kalendoriniq
dienq, o Klientui, kuris ndra Vartotojas, ne vdliau kaip prie5 l5 (penkiolika) dienq iki Bendrosios
sutarties nutraukimo datos, iSskyrus atvejus, kai istalmai nustato kitaip.

I 6.6 Reguliariai uZ Mokejimo paslaugas imam4 Komisinj atlyginim4 Klientas moka proporcingai iki
Bendrosios sutarties nutraukimo dienos. Jei Komisinis atlyginimas buvo sumokdtas i5 anksto, jis
proporcingai gr4Zinamas, jei Klientas yra Vartotojas.

16.7. Bendrosios sutarties nutraukimas neatleidZia Kliento nuo visq isipareigojimq Kredito unijai,
atsiradusiq iki jos nutraukimo dienos, tinkamo ivykdymo. Mokejimo operacijos, inicijuotos pagal

sularti iki sutarties nutraukimo dienos, baigiamos atlikti vadovaujantis iki Sutarties nutraukimo
galiojusiomis Sutarties nuostatomis, iSskyrus atvejus, kai Kredito unija ir Klientas susitaria kitaip.

r 6.8 Lietuvos Respublikos istatymuose, Sutartyje, Mokdjimo paslaugq teikirno s4lygose nustatytars
atvejais Kredito unija turi teisq nutraukti Bendrqj4 sutarti nedelsdama ar atsisakyti atlikti Mokejimo
operacij4, nepriklausomai nuo to, ar tokia Kredito unijos teisd yra nustatyta Sutartyje ir (a0
Sutartyje yra numatyta kitokiajos nutraukimo tvarka.

16.9. Kredito unija, nutraukusi Sutarti, automatiSkai perveda Kliento lesas j Kredito unijos speciali4
s4skait4, kurioje laikomos Klientq leSos patikejimo pagrindais.

Kliento le5os i5 Kredito unijos specialios s4skaitos i5mokamos Klientui tik jam atvykus i Kredito
unijq ir pateikus raSytinj praSym4.

17. KLIENTU TEISIU GYNIMAS

15.1.

1 6.10

I 6. I . Bendroji sutartis galioja neterminuotai, jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip.

29



17.1.

17.2.

t] .3.

17.4.

17.5.

t7.6

Sqlygoms, fkainiams, Mokejimo paslaugq teikimo s4lygoms ir Saliq sudarytoms Sutartims taikoma
Lietuvos Respublikos teise.

Klientq praiymus ir (ar) skundus del Kredito unijos veiksmq, kuriais Kredito unija galejo paZeisti

istatymq, Sutardirl, reglamentuojandiq Mok€jimo paslaugq teikim4, reikalavimus ir (ar) Kliento
teisdtus interesus, nagrineja Kredito unija. Gindai sprendZiami derybq keliu.

Klientq praSymus (skundus) Kredito unija nagrineja nemokamai.

Klientas, kuris ndra Vartotojas, manydamas, kad d€l Kredito unijos veiksmq patyre Lal4 ar Kredito
unija paZeide jo teises ar istatymq saugomus interesus, turi teisg ra5tu kreiptis j Kredito unij4 ir
pagristi savo reikalavim4, o Kredito unija ne veliau kaip per 30 (trisde5imt) dienq nuo Kliento
kreipimosi gavimo dienos jsipareigoja pateikti ra5ytini atsakym4.

Jeigu Klientas yra Vartotojas, jis taip pat turi teisQ kreiptis j iSanksting gindq sprendimo ne teisme
institucij4 - Lietuvos bankq. Vartotojas, manydamas, kad ddl Kredito unijos veiksmq patyre Zal4 ar
Kredito unija paZeid€ jo teises ar istatymq saugomus interesus, turi teisg raltu keiptis i Kredito
unijq ir pagristi savo reikalavimq. Vartotojas privalo kreiptis iKredito unij4 ne veliau kaip per 3

(tris) menesius nuo tos dienos, kuri4 pastarasis suZinojo arba turejo suZinoti apie savo teisiq arba
teisetq interesq paLeidimq. Kredito unija ne veliau kaip per l4 (keturiolika) dienq nuo Vartotojo
kreipimosi gavimo dienos isipareigoja pateikti ra5ytini atsakym4. Vartotojo praiym4 (skundq)
Kredito unija iSnagrineja nemokamai.

Kai Kredito unija netenkina Vartotojo reikalavimq arba juos tenkina i5 dalies, per vienerius metus
nuo kreipimosi j Kredito unij4 Vartotojas turi teisq kreiptis iLietuvos banko PrieZilros tarnybq
(www.lb.1t), adresu Zirmunq g. 151, LT-09128 Vilnius.
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