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1.3

1.2.

Sqlygos nustato Mokejimo paslaugq ir su jomis susijusiq paslaugq teikimo Kredito unijoje sqlygas
ir tvark4. Sios S4lygos parengtos atsiZvelgiant i Mokdjimq istatymo nustatltus Mokejimo pasiaugq
teikimo reikalavimus.

Bf,NDROSIOS NUOSTATOS

Atvirojo rySio sqsaja - vielai prieinama technind sqsaja rysiams tarp s4skaitas
tvarkandiq mokdjimo paslaugq teikejq, mokdjimo inicijavimo paslaugos teikejq, sqskaitos
informacijos paslaugos teikejq, kitq mokejimo paslaugq teikejq, mokdrojq ir gavejq
palaikyti, parengta atsiZvelgiant i Europos Komisijos priimtame deleguotajame teises
akte, kaip nurodyta Direktyvos (ES) Nr. 201512366 98 straipsnio 1 dalies d punkte,
nustaty,tus reikalavimus.

Autenti5kumo patvirtinimas - procediira, kuria mokejimo paslaugq teikejas tikrina
mokdjimo paslaugq yaftotojo tapatybg arba mokejimo priemories, lskaitant jos
personalizuotus saugumo duomenis, naudojimo teisetum4.

Bendroji sutartis - Kredito unijos ir Kliento sudaryta bendroji mokdjimo paslaugq
sutartis, kurioje gali b[ti nustat).ta Iftedito unijos pareiga atidaryti Mokejimo s4skait4, jos
atidarymo s4lygos ir kuri reglamentuoja atskin{ ir paskesniq Mok€jimo operacijrl
rykdym4.

Gav6jas - fizinis arba juridinis asmuo, kita organizacija arba jos padalinys, kurie
Mokejimo nurodyme yra numatyti kaip Mokejimo operacijos leSq gav6jai.

1.4.

S4lygos yra taikomos visiems su Mokdjimq istatyme numatytu Mokdjimo paslaugq ir su jomis
susijusiq paslaugq teikimu susijusiems Kliento ir Kredito unijos santykiams, atsiradusiems iki ir
tebesitgsiantiems po 5iq sqlygq isigaliojimo, bei atsiradusiems po 5iq sqlygq isigaliojimo.

Be Siq Sqlygt1, su Mokejimo paslaugq teikimu susijusius santykius tarp Kredito unijos ir Kliento
taip pat reguliuoja istatymai ir kiti teises aktai ir kitos patvirtintos taisykles (tvarkos), [kainiai,
Sutartys ir protingumo, teisingumo bei sqZiningumo principai.

Klientui Zinoma, kad vykdant Kliento (Moketojo) Kredito unijai pateikq Mokejimo nurodymq
UZsienio Salyse veikiandios kredito istaigos ir mokdjimo sistemos gali biiti ipareigotos tos
valstybes, kurioje veiki4 vietos istatymais atskleisti informacij4 apie Klient4 (Moketojq)
kompetentingoms valstybes institucijoms.

2. MOKEJIMO PASLAUGU TEIKtJOS DUOMENYS

Mokdjimo paslaugq teikeja - Kredito unija, kurios duomenys nurodyti 5iq Sqlygrl 3. t .1212 punkte.

Kredito unijos prie2iUros institucija - Lietuvos bankas, Kredito unijai suteiktos licencijos Nr. 43.

Kredito unijos intemeto tinklalapis www.palangosunija.lku.lt. Kredito unijos elektroninio paito
adresas palanga@lku.lt, elektronin€s bankininkystes sistema. i-kubas

Jeigu Sios Sqlygos yra pateikiamos Kredito unijos intemetiniame tinklalapyje
www.palangosunija.lku.lt., Kredito unijos duomenys nurodomi interneto tinklalapio skiltyje
Kontaktai arba Sutartyse ir Siose S4lygose gali blti nenurodomi.

3. SAVOKOS

S4lygose didZiosiomis raidemis vartojamq s4vokq reikSme yra toki4 kaip toliau nurodya, iSskyrus
atvejus, kai kitokia prasme atsiranda del Sqlygrl konteksto:

2.1.

2.2.

2.4

3.1

3.1.1 .

3.1 .2

3.1.3.
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3.1 .5. Gaunamq mokCjimq apdorojimas - mokejimo paslauga, kai mokejimo paslaugq
teikejas pagal susitarim4 su gav€ju sudaro s4lygas Siam gavejui priimti mokejimo
operacijas, jas apdoroja ir uZtikin4 kad le5os b[tq pervedamos gavejui.

Internetin6 bankininkyst6 - priemon€, kurios pagalba Mokejimo paslaugos teikiamos
naudojantis Kredito unijos naudojama Kredito unijos paslaugq leikimo intemetu sistema

,,i-Unija", pagal Kliento ir Kredito unijos sudaryt4 Sutarti.

llra5as - Kredito unijos dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie Mok€jimo
s4skaitoje atliktas Mokejimo operacijas per tam tikr4 laikotarpi.

3.1.6.

3.t .7

3. l .8. lkainiai - Kredito unijoje nustao.,ta tvarka patvirtinti Kredito unijos Mokdjimo paslaugq
ir Mokejimo operacijq lkainiai.

3.1.9 Klientas - fizinis arba juridinis asmuo, kuris naudojasi Kredito unijos Mokejimo
paslaugomis kaip Moketojas ir (ar) Gav6jas.

3.1.10. Komisinis atlyginimas - atlyginimas, kuri Moketojas ir (arba) Klientas tud moketi
Kredito unijai uZ Mokdjimo operacij4 ir (arba) su ja susijusias paslaugas, su mokejimo
s4skaita susijusias paslaugas arba kuris yra susijqs su Siomis paslaugomis.

3.1.1 l . Kredito pervedimas - Mokdjimo paslauga, kai vadovaudamasi Moketojo pateiktu
Mokejimo nurodymu Kredito unija, kurioje Moketojas turi Mokejimo sqskaite perveda
Mokejimo operacijos arba keliq Mokejimo operacijq le5as i5 Moketojo Mokdjimo
sqskaitos i Gavejo Mokejimo sqskaitq.

3.1 .12 Kredito unija - Palangos kredito unij4 identifikacinis kodas I10085313, buveinds
registracijos adresas Vejo g. 12-2, Ginduliai, Klaipedos r. sav., adresas korespondencijai
Ganyklq g. 6, Palanga, Lietuvos Respublik4 duomenys kaupiami ir saugomi Vl Juridiniq
asmenq registre.

3.1.13. Kr€dito unijos darbo diena - Zemiau nurodytos dienos, kuriomis Kredito unija dirba
vykdydama Mok€jimo operacijoms atlikti b[tin4 veiklQ:

3.1.13.1. Kai Mokejimo nurodymas yra pervesti ld5as i5 vienos Mokejimo sqskaitos
Kredito unijoje I kit4 Mokejimo s4skait4 Kredito unijoje, tai Kredito unijos
darbo diena laikoma kiekviena kalendorine dien4 kai Mokejimo nurodymas
pateikimas per Internetine bankininkystE. Kitais atvejais - Kredito unijos darbo
laikas, kuriuo ji priima Klientus fiziSkai;

3.1.13.2. Kai Mokejimo nurodymas yra pervesti le5as i! Mokejimo sqskaitos Kredito
unijoje i Mokdjimo sqskaitas kitose kredito istaigose ir (arba) mokejimo
istaigose, tai Kredito unijos darbo diena laikoma kiekviena darbo diena, kai
dirba ir rykdo veiklq, bntin4 atliekant Mokejimo operacijq finansq
(atsiskaitymo) centras, tarpininkaujantis Kredito unijai teikiant Mokdjimo
paslaugas ir apdorojantis Mok€jimo nurodymo atitinkama valiuta duomenis;

3.1.13.3. Kai Mokejimo operacija inicijuojama Internetines bankininkystes pagalba,
Kredito unijos darbo diena laikoma kiekviena kalendorind diena vis4 par4
tadiau Mokejimo operacijos irykdymui kartu taikomi 3.1.13.1-3.1.13.2
punktuose nurodyi terminai ;

3.1.13.4. Kai MokEjimo operacija inicijuojama Mokejimo kortele, operacijos lrykdymui
taikomas 3.1.13.3 punkte nurodyti terminai.
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3.1.14.

3.1.15.

3.1.16.

L65q likulio vir5ijimas - s4skaitos le5q pereikvojimas, del kurio numanomai sutikta
bendrojoje sutartyje, kai mokdjimo paslaugq teikejas leidZia mokejimo paslaugq
vartotojui disponuoti ldsomis virsijant esamq mokejimo paslaugq vartotojo sqskaitos
likuti arba kredito limit4 sqskaitoje.

Mok6jimo kortelE - tai Kredito unijos ir Lietuvos centrin€s kredito unijos Moketojui
suteikla elektronine mokejimo priemond, leidZianti Mokdtojui elektroniniu bitdu
suformuoti Mokdjimo nurodymus Kredito unijai del disponavimo su kortele susietoje
Mok€jimo sqskaitoje esandiomis Mokdtojo leSomis, t.y. atsiskaityti uZ prekes ir paslaugas
negrynaisiais pinigais prekybos ir paslaugq imonese jq darbo metu, iSsiimti bei ine5ti
grynuosius pinigus jq iSdavimo ir (ar) pridmimo vietose bei bankomatuose jq darbo metu.

Mok€jimo nurodymas - Moketojo arba Gavejo nurodymas (mokejimo pavedimas)
Kredito unijai irrykdyti Mokejimo operacijq.

Mok6jimo paslaugq teik6jas - bet kuri kredito istaiga, mokejimo istaiga ar kiras
Mokdjimo paslaugas teikiantis subjektas.

Mok0jimo priemond - personalizuota priemone ir (arba) tam tikros proced[ros, del
kuriq susitaria Klientas ir Kredito unija ir kurias Klientas naudoja Mokdjimo nurod).rnui
inicijuoti.

3.1.17 .

3.1 .18.

Mok6jimo operacija - Moketojo, Moketojo vardu arba Gavejo inicijuotas le5q

imokdjimas, pervedimas arba iSemimas, neatsiZvelgiant i Moketojo ir Gavejo pareigas,
kuriomis grindZiama operacija.

Mokejimo operacijos autorizavimas (autorizavimas) - Moketojo sutikimas ivykdyti
Mokejimo operacijq.

3.1.19. Mokdjimo paslaugos - Kredito un|os teikiamos mokejimo paslaugos, apibr€Ztos
Mokejimq istatyme.

3.1 .20

3.1 .21

3.1.22. Mok6jimo priemoniq illeidimas - mokejimo paslaug4 kai mokejimo paslaugq teikejas
pagal susitarim4 su moketoju suteikia jam mokdjimo priemong mokejimo operacijoms
inicijuoti ir lykdlti.

3.1.23. Mok€jimo sqskaita -Kliento vardu atidar)ta sEskaita Kredito unijoje, naudojama
Mokejirno operacijoms Yykdlti.

3.1 .24 Mokdjimo schema - vienas Mokejimo operacijoms Europos Sqjungoje ir valstybese
narese atlikti naudojamq taisykliri, procedUrq, standartq ir (arba) igyvendinimo gairiq
rinkinys, del kurio susitar€ Kredito unija, atskiftas nuo bet kokios infiastruktiiros ar
mokejimo sistemos, kuria uZtikrinamas jos veikimas.

3.1 .25. Mokdjirnq istatymas - Lietuvos Respublikos mokejimq jstatymas

3.1 .26 MokCtojas - fizinis arba juridinis asmuo, kita organizacija arba jos padalinys, kurie turi
Mokdjimo sqskaitas ir leidZia atlikti Mok€jimo nurodymus i5 tq Mokejimo sqskaitq arba,
kurie pateikia Mokejimo nurodymus, kai n€ra Mokejimo s4skaitos. .
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3.1.27. Neskelbtini mok0jimo duomenys - duomenys, iskaitant personalizuotus saugumo
duomenis, kurie, jeigu bUtq atskleisti, gali biiti panaudoti vykdant sukdiavim4 ar kitu
neteisetu tikslu.

3.1.28. Nuotolin6 mok€jimo operacija - mokejimo operacija, inicijuojama intemetu arba
kitokiu nuotoliniu rysiu.

3.1.31.

3.1.32.

3.1.33.

3.1.29

3.1.30

3.1 .35.

3.t .36.

Nuotolinio rySio priemon6 - priemone, kuri4 galima naudoti mokejimo paslaugq
sutaxdiai per atstum4 sudaryti arba Mokejimo operacijai rykdyi, kai mokejimo paslaugq
teikejas ir mokejimo paslaugq vartotojas sudarydami sutarti kartu fizi5kai nedalyvauja.

Pagrindine mokdjimo seskaita - Kredito unijoje Vartotojrl vardu atidaxyta Mok0jimo
sqskaita, kuriq atidarius rykdomos Mokdjimo operacijos ir teikiamos paslaugos,
nurodyos Mokejimq istatymo 72 straipsnio I dalyje, ir kuriai taikomas Mokdjimq
istatvmo 73 straipsnyje nurodyas Komisinis atlyginimas.

Pagrindinis valiutos keitimo kursas - valiutos keitimo kursas, kuri nustato Kredito
unija ar Kredito unijos nurodyas vieiai prieinamas Saltinis ir pagal kurl kei6iama valiuta.
Pagrindinis valiutos kursas yra skelbiamas Kredito unUos intemeto tinklalapyje.

Paslaugq teikimo sqlygos - Sutartyje ir (ar) Kredito unijos vidaus teises aktais nustatltos
konkredios Mokejimo paslaugq teikimo sqlygos.

Patvarioji laikmena - laikmena, kurioje asmeni5kai Mokejimo paslaugq vartotojui skirta
infonnacija saugoma taip, kad su ta informacija b[tq galima susipaZinti informacijos
paskifii atitinkandiu laikotarpiu ir i! kurios laikoma informacija atgaminama jos
nepakeidiant.

Personalizuoti saugumo duomenys - autentiSkumo patvirtinimo tikslais naudojami
duomenys, del kuriq naudojimo susitar€ mokejimo paslaugq teikejas ir mokejimo
paslaugq vartotojas (pvz. PIN kodas arba slaptaZodZiai, kodai, raktai, deriniai, kurie
naudojami vartotojo atpazinimui.

Sqlygos - Sios Mokdjimo paslaugq teikimo sqlygos, reglamentuojandios Kredito unijos
Mokejimo paslaugq teikim+ su visais jq pakeitimais ir papildymais.

SqskaitA tvarkantis mok6jimo paslaugq teikejas - mokejimo paslaugq teikejas, kuris
atidare ir tvarko mokdtojo mokejimo s4skaitq.

3.1.38. Sutartis - Kredito unijos ir Kliento sudaryta Bendroji sutartis, sutartis ir (ar) kita sutartis
ddl Mokdjimo paslaugq teikimo.

3.1.39. Salys - eendrgie sutarti sudare Kredito unija ir Klientas, kuriq kiekvienas atskirai gali
biiti vadinami Salimi.

3.1.40.

3.1.41.

Unikalus identifikatorius - Kredito unijos suteiktas Klientui Mokejimo s4skaitos
numeris, pagal kuri vienareiklmiSkai atpaZistama Mok€jimo operacijoje dalyvaujantis
Klientas ir (arba) mokdjimo operacijoje naudojamajo Mokejimo s4skaita.

Ulsienio valstyb€ - valstybd ne Europos Sq,ungos nare ir ne Europos ekonominds erdves
(EEE) \'alstyba.

)

3.1.37. Slskaitos kreditavimo sutartis - kaip apibreZta Lietuvos Respublikos vartojimo kredito
istatyme.



3.1.42. Vrlstyba nare -Europos Sqjungos valstybe nare, taip pat Europos ekonomines erdvds
(EEE) valstybe.

3.t .43

3.t.44

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

Vienkartinio moktjimo sutartis - Kredito unijos ir Kliento sudarlta sutartis, kuria
reglamentuojamas vienkartiniq Mok€jimo operacijq rykdymas ir kurios sudetine dalis yra
Sios S4lygos. Vienkartinems Mokejimo operacijoms rykd1ti Mokejimo sqskaita
neatidaroma ir nesudaroma Bendroji sutartis.

4. SUTARCTV SUDARYMAS

Bendroji sutarlis:

4.1.1. Bendroji sutartis sudaroma, jei Klientas pageidauja:

4.1.1 .1. atidaryti Kredito unijoje Mok€jimo s4skait4; ir (ar)

4.1.1.2. atlikti atskiras (pavienes) ax pasikartojandias Mokijimo operacijas, kuriq
atlikimui Kredito unija reikalauja atidarlti kedito unijoje Mokejimo sqskait4.

4.1.2. Bendroji sutartis laikoma sudary4a, kai Kredito unija ir Klientas susitaria del Mokdjimo
s4skaitos atidarymo sqlygq.

Vienkaninio mokej imo sutartis :

4.2.1. Vienkartinio mok€jimo sutartis sudarom4 jei Mokejimo paslaugq Vartotojas pageidauja
vienknrtines Mokdjimo operacijos, kuriai atlikti Kredito unija nereikalauja atidarlti
Mok€jimo sqskaitos.

4.2.2. Vienkartinio mokdjimo sutartis laikoma sudaryta, kai Kredito unija ir Klientas susitaria
d€l Vienkartinio mok€jimo paslaugos teikimo s4lygq.

Kitos Sutartys del Mokejimo paslaugq teikimo:

4.3.1. Jei pagal Bendqj4 sutarti teikti tam tikras Mokdjimo paslaugas nenustatyta, Kredito unija
ir Klientas turi teisQ sudaryti atskiras Sutartis del tokiq Mok€jimo paslaugq teikimo.

4.3.2. Jei d€l tam tikry Mokejimo paslaugq sudarytos atskiros Sutarlys ir Klientui biitina
atidarlai Mokajimo sqskait4, tai Saliq santykiams del tokiq Mokejimo paslaugq teikimo
papildomai taikomos Bendrosios sutarties nuostatos.

5. NAUDOJIMASISMOKEJIMOPASLAUGOMIS

Pagrindines Mokijimo paslaugq sarybds yra apibrdZtos Siose S4lygose, Mok€jimo paslaugq
teikimo s4lygose ir Sutartyse.

Kredito unija nediskiminuoja teisetai gyvenandiq Vartotojq del pilietybes ar gyvenamosios vietos
arba kokiu nors kitu pagrindu, kaip nurodya Europos Sqjungos pagrindiniq teisiri chartijos 2l
straipsnyje, ir kitq Klienq, kai Klientai keipiasi iKredito unijq del Mokejimo sqskaitos atidarymo
arba ja naudojasi. Mok6jimq istatyme nustaq/ta tvarka Kredito unija p_rivalo nediskiminacinemis
s4lygomis atidarlti Vartotojui ir pagrinding mokejimo sqskait4. Siame punkte iSdestytoms
nuostatoms i5imtis gali nustat)ti tik Lietuvos Respublikos kedito unijq istatymas (pvz., jeigu kai

4.1

4.2

4.3.

5.1

5.2.
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5.3.

5.4

kurias Mokejimo paslaugas Kredito unija gal€tq teiki tik savo nariams, o ddl tokiq Mokdjimo
paslaugq teikimo kreiptqsi Kredito un|os narystes reikalavimq neatitinkantys ir nariais nesantys
Klientai).

Kredito unija, teikianti Kredito pervedimo paslaug4 veikdama kaip Mok€tojo ir Gavejo Mok€jimo
paslaugq teikej4 uZtikrina ld5q iskaitym4 iGavijo Mokejimo s4skait4 pagal Kredito pewedimq
nurodymus, inicijuotus pagal Europos Sqjungoje veikiandios Mokdjimo schemos taisykles i5 bet
kurioje valstybeje nareje veikiandio Mok6jimo paslaugq teikdjo.

Mokdjimo nurodymas

5.4.1. Informacija, kuri turi biiti pateilca Mokejimo nurodyme:

5.4.1.1. Kredito unija lskaito leSas i Mokdjimo sqskait4 ar nura5o i5 jos pagal Kredito
unijos gautame Mok€jimo nurodyme nurod)4? Unikalq identifikatoriq.

Jeigu leiq iskaitymui iMokejimo sqskait4 ar nuraSymui i5 Mok€jimo sqskaitos
Ifuedito unijai pateikiamas minetas Unikalus identifikatorius, Mokdjimo
nurodymas laikomas tinkamai ivykdytu, jei jis buvo ivykdytas pagal nurodytq
Unikalq identifi katoriq.

Jei be Unikalaus identifikatoriaus Mok€jimo nurod),rne yra pateikta ir
papildoma informacija, Kredito unija atsa-ko tik uZ Mok€jimo operacijos
vykdymq pagal Mokejimo nurodyme pateikt? Unikalq identifikatoriq.

5.4.1.2. Kredito unij4 vykdydama Kliento inicijuotus Mokejimo nurodymus, perduoda
Gavdjo Mokejimo paslaugq reikejui Mokdjimo nurodyme pateikt4 informacij4
(iskaitant ir Mokejimo nurodyme pateiktus Kliento asmens duomenis).

Kredito unija turi teisg nustao.ti privalomq informacij4, kuri turi buti pateikta
Kredito unijai, kad Mokdjimo nurody.rnas bErri tinkamai irykdyas.

5.5. I . Klientas sutikimq atlikti Mokejimo operacij4 gali pateikti Kredito unijos nustaq/ta arba
Kredito unijos ir Kliento sutarta forma ir biidu. Raitu pateikiamas sutikimas turi bfiti
pasiras)tas Kliento ar jo atstovo. Sutikimas ddl Mok€jimo operacijq taip pat gali bnti
tvirtinamas mobiliuoju elektroniniu paralu, Klientui suteiktu slaptaZodZiu, kodais ir (ar)
kitomis Sutarryje nurodlomis Kliento autentiSkumq patvirtinandiomis priemonemis.

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

Moketojas ar jo atstovas atsiskaitydamas Mokejimo kortele uZ prekes ar paslaugas
intemete, sutikim4 turi patvirtinti pateikdamas Mokdjimo korteles duomenis (pvz.:
vardas ir pavarde, kortelds numeris, galiojimo terminas, CVC2 kodas). Korteles turetojas,
atsiskaitydamas intemetinese parduotuvese, paZymetose MasterCard SecureCode Zenklu,
operacij4 papildomai turi patvirtinti slaptaZodZiu bei vienkartiniu saugos kodu, atsirlstu
SMS Zinute.
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5.5.2.

5.5.4

5.5.5

5.5.6.

5.5.7

5.5.8

Jei Moketojas nera uZregistravgs savo Mokdjimo korteles saugaus pirkimo intemetu
paslaugai ir operacija nera patvirtinta slaptazodziu bei vienkartiniu saugos kodu, Kredito
unija turi teisg atsisakyti rykdyti operacijq.

Visais Siame punkte numatytais btidais patvirtinti sutikimai laikomi tinkamai patvirtintais
Kliento (Moketojo) ir turindiais toki4 pat teisinq gali% kaip ir Kliento (io atstovo)
pasiras),ti popieriniai dokumentai. Klientas neturi teises gindlti Kredito unijos ivykdyos
Mokdjimo operacijos, jei Mokdjimo nurodymas buvo pateiktas Siame punkte nustat),tu
bldu.

Moketojo sutikimas inicijuoti mokejimo nurodymq arba irykdli Mokejimo operacij4
pateikiamas iki Mok€jimo operacijos atlikimo momento. Moketojui ir Kredito unijai
susitarus Mokdjimo operacija gali b[ti autorizuota (t. y. gautas Moketojo sutikimas) po
Mokdjimo operacijos jvykdymo.

Mokejimo nurodymas negali biiti atlauktas po to, kai ji gauna Moketojo Mokdjimo
paslaugq teikejas (Kredito unija), nebent Mokdjimo paslaugq teikejas (Kredito unija) jo
dar nepateik€ savo tarpininkui (Lietuvos centrinei kredito unija), iSskyrus Siose S4lygose
nustatytus awejus.

Kai Mokijimo operacija inicijuojama Gavejo ar per Gavejq (pvz., atsiskairymas
Mokejimo kortele), Moketojas negali atsaukti Mokdjimo nurodymo po to, kai Mokijimo
nurodymas iSsiqstas arba Moketojas Gavdjui dave sutikim4 atlikti Mokejimo operacij4.

Pasibaigus Siq Sqlygq 5.5.3-5.5.4. punktuose nustaqtiems terminams, Mokajimo
nurodymas gali b[ti atsauttas tik tuo afveju, kai del to susitaria Klientas ir Kredito unij4
o Sqlygq 5.5.4 punkte numalrtais atvejais taip pat bltinas ir Gavejo sutikimas.

Kredito unija turi teisg imti Ikainiuose nustatyto dydzio Komisini arlyginim4 uZ
Mokejimo nurodymo at5aukimq.

Jeigu Mok€jimo nurodymo suma gr4Zinama del ne nuo Kredito unijos priklausandiq
prieZasdiq (netikslis MokEjimo nurodymo duomenys, uZdar).ta Gavejo Mokejimo
s4skaita ir kt.), gr4Zinama suma iskaitoma i Kliento Mokejimo s4skaitq, Kliento
sumoketas Komisinis atlyginimas negr4Zinamas, sukauptos pal[kanos uZ praleist4
Mokejimo nurodymo irrykdymo termin4 nemokamos, o i5 Kliento Mokejimo s4skaitos
nuraSomi su lelg grqZinimu susijg mokesdiai ir i5laidos.

Klientas turi teisg patikslinti Kredito unijai pateikto Mokejimo nurodymo duomenis,
iSskyrus Mokdjimo nurodymo sumq, valiut4 ir Mokejimo nurodyme nurodyt4 Moketojo
sqskait4. Mokdjimo nurodymas gali biiti tikslinamas iki Kredito unija iSsiundia pranesim4
apie Mokejimo nurodym4. UZ Mokejimo nurodymo tikslinimq, Kredito unija gali imti
Ikainiuose nustatlto dydZio Komisini atlyginimq.

5.6. Mokeiimo nurodvmo vimas Kredito uniioie

s.6.1. Mokdjimo nurodymas laikomas gautu Kredito unijoje jo gavimo dienq jei Mok€jimo
nurodymas buvo gautas iki S4lygose nustaqto laiko momento. Jei Mokejimo nurodymas
Kredito unijoje buvo gautas po s4lygose nurodlto laiko momento ar Kredito unijos ne
darbo dien6 laikom4 kad Mok€jimo nurodymas yra gautas Kredito unijoje pirmq Kredito
unijos darbo dienE, einandi4 po Mokejimo nurodymo pateikimo Kredito unijai dienos.

Kredito unija turi teisq nuraiyti Mokdjimo nurodymo sum4 i5 Kliento Mokejimo sqskaitos
Moki.jimo nurodymo pateikimo Kredito unijai dienq. Klientas privalo uZtikrinti, kad
Moke.iimo s4skaitoje b[tq pakankamas leSq likutis Mokejimo nurodymui ivykd].ti ne rik
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5.6.2.

5.6.3

5.6.4.

5.6.5

Mokdjimo nurodymo pateikimo momentu, bet ir le5q nuraSymo i5 Mokejimo s4skaitos
momentu.

Klientas gali pateikti Kredito unijai tik tokius Mokejimo nurodymus ir tik tokiu b[du, del
kuriq Kredito unija ir Klientas yra susitarg. Kliento pateikiami Mokdjimo nurodymai turi
atitikli Lietuvos Respublikos teisds akluose ir Kredito unijos nustaq4us reikalavimus
tokio Mok€jimo nurodymo pateikimui ir (ar) Mokejimo nurodymo turiniui.

Kliento pateikiami Mokdjimo nurodymai turi biti suformuluoti aiSkiai, vienareik5miSkai,
turi biiti iyykdomi, juose turi btiti aiskiai iSreikSta Kliento valia. Mokejimo nurodymo
pateikejas yra atsakingas uZ Kredito unijai pateikto Mokejimo nurodymo duomenq
teisingum4. Kredito unija neatsako uZ klaidas, neatitikimus, pasikartojimus ir (ar)
prieStaravimus, esandius Kliento pateikiamuose Mokejimo nurodymuose, iskaitant, bet
neapsiribojant Kliento pateikto Mok€jimo nurodymo rekvizitq teisingumq. Jeigu
pateiktame Kliento Mokejimo nurodyme nera pakankamai duomenq ar yra kitokiq
tr[kumq, Kredito unija, priklausomai nuo Mokejimo nurodymo tr[kumq pob[dlio, gali
arba atsisakyti vykdyti toki Mokdjimo nurodymq, arba ji ivykdyi pagal Mok€jimo
nurodyme esandius duomenis.

Kredito unija turi teisg atsisak)ti yykdyti pateiktq Mokejimo nurodymq, jeigu jai kyla
pagristq abejoniq, kad Mokejimo nurodymq pateikd ne Klientas ar jo teisetas atstovas
arba Kredito unijai pateikti dokumentai yra suklastoti.

Jeigu Kredito unijai kyla pagristq abejoniq ddl to, kad Mok€jimo nurodym4 pateike ne
Klientas ar jo teisetas atstovas arba d€l Kredito unijai pateiktq dokumentq tikumo, arba
kyla kitokiq abejoniq del pateikto Mokejimo nurodymo teisetumo ar jo turinio, Kredito
unija turi teisg pareikalauti, kad Klientas savo s4skaita Kredito unijai priimtinu biidu
papildomai patvirtintq pateikt4 Mokdjimo nurodym4 ir (ar) pateiktr+ Kredito unijai
dokumentus, patvirtinandius asmenq teisg disponuoti sqskaitoje esandiomis leSomis, arba
kitus Kredito unijos nurodyus dokumentus.

Siekdama apsaugoti teisdtus Kliento ir (ar) Kredito unUos interesus, Kredito unija turi
teisg laikinai nevykdyti Kliento alstovo Mokejimo nurodymq, kol yra tikrinami Kliento
atstovo igalinimus patvirtinantys dokumentai.

Siame punkte paminetais atvejais Kredito unija veikia siekdama apsaugoti Kliento,
Kredito unijos ir (ar) kitq asmenq teisetus interesus, todel Kredito unija neatsako uZ
nuostolius, kurie gali atsirasti del atsisakymo vykdyi pateikt4 Mok€jimo nurodym4.

Klientas turi uZtikrinti, kad jo Mokejimo sqskaitoje bntq pakankama leSq suma atitinkama
valiut4 reikalinga Kliento Mokejimo nurodymo ivykdymui. Jeigu atliekama Mokdjimo
operacija naudojantis Mokejimo kortele, Mokejimo sqskaitoje esandiq lesq eurais suma
turi b[ti nemazesnd nei Mokejimo operacijos suma ar jos ekvivalentas eurais. Jeigu
Kliento Mokejimo nurodymo pateikimo momentu Mokejimo s4skaitoje nera pakantamai
IeSq reikiama valiuta. Kredito unija turi teisg atsisaklti vykdy,ti toki Mokejimo nurodymq,
nebent Salys susitaria kitaip.

Pries vykdydama Kliento pateikt+ Mokdjimo nurodym4 Kredito unija turi teisg
pareikalauti, kad Klientas pateiktq dokumentus, lrodandius su Mokejimo nurodymo
vykdymu susijusiq ldSq teiset4 kilmg. Klientui nepateikus tokiq dokumentq, Kredito unija
turi teise atsisaklti \ykd),ti Kliento Mokdjimo nurodymq.

Kredito unija tud teisg iI dalies arba visiSkai perduoti Kliento pateikto Mokejimo
nurodymo vykdym4 tretiesiems asmenims, jei to reikalauja Kliento interesai ir (ar)
Mokejimo nurodymo q,kdymo esme.
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Kredito unija nepriima ir (ar) nevykdo (sustabdo, nutraukia rykdym4) Kliento Mok€jimo
nurodymq atliki Mokdjimo operacijas Kliento Mokejimo s4skaitoje, jei Mokejimo
sqskaitoje esandios le5os arestuotos arba Kliento teise disponuoti leSomis apribota kitu
bUdu, taip pat tada, kai Kliento atliekamos Mokejimo operacijos stabdomos Lietuvos
Respublikos istatymq ir kittl teises aktq nustat),tais atvejais, arba jei tai yra b[tina del
kitq, nuo Kredito unijos nepriklausandiq ir Kredito unijos nekontroliuojamq prieZasdiq.

Kredito unija, nepriemusi ar atsisakiusi vykd)ti Kliento pateiktq Mokejimo nurodymq
apie tai prane5a Klientui, gr4Zina jam Mokdjimo nurodym4 ir nurodo gr4Zinimo prieZasti,
ar sudaro s4lygas susipaZinti su tokiu pranesimu, iSskyrus atvejus, kai toks pranesimas yra
technilkai neimanomas ar tai draudZia Lietuvos Respublikos teises aktai.

Kredito unija neatsako uZ Kliento nurodymq, priestaraujandiq Lietuvos Respublikos
istaBmams ir kitiems teisds aktams, nevykdym4.

Kliento Mokejimo nurodymus Kredito unija vykdo Lietuvos Respublikos istatymq
nustaq'ta tvarka. Kredito unija neatsako uZ Mokejimo nurodymq neivykdymq jei
Klientas, pateikdarnas Kredito unijai Mokdjimo nurodymus, nesilaike istatymq nustatytos
Klientui pareikltq reikalavimq patenkinimo eiles.

Jeigu Mokejimo nurodymus Lietuvos Respublikos istatymuose ir kituose teises aktuose
nustaq/tais awejais yra pateikg tretieji asmenys ar Sutartyje nustat),ta Kredito unijos teise
nura.Syti Kliento Kredito unijai moketinas lelas i5 Mokejimo s4skaitos arba tvarlgti
Kliento Mokejimo sqskait4, Kredito unija Kliento Mokejimo nurodymus vykdo tik po to,
kai ivykdo trediqjq asmenq pateiktus nurodymus ir (ar) i5 Mokejimo sqskaitos nuralo
Kliento Kredito unijai pagal Sutartis moketinas sumas.

Kredito unija turi teisg iralyti ir saugoti bet kuriuos Mokdjimo nurodymus, pateikiamus
bet kokiu su Kredito unua sutartu bndu, bei iraJyti ir saugoti informacij4 apie visas
Mokejimo operacijas, kurias atliko Klientas arba kurios buvo atliktos pagal Kliento
Mokejimo nurodym4. Siame punkte paminetus iraius Kredito unija gali pateikri flientui
ir (ar) tretiesiems asmenims kaip irodymus, patvirtinandius pateiktus Mokejimo
nurodymus ir (ar) ivykdyras Mokejimo operacijas.

5.7. Mok€jimo oaslaueq suteikimo terminai

5.6.8.

5.6.9

5.6.10.

5.6.11

5.6.12

5.7 .1. Jei Firedito pervedimai yra atliekami eurais Lietuvos Respublikoje, Kredito unija
lsipareigoja uZtikrinti, kad po Mokejimo nurodymo gavimo Kredito unijoje momento
Mokejimo operacijos suma b[tq iskaio,ta iCavejo Mokdjimo paslaugq teikejo Mokejimo
sqskaitE tq padi4 darbo dienq, jei Mokejimo nurodymas buvo gautas Kredito unijoje
Kredito unijos darbo dienq iki l2 val.

Jei Mokejimo nurodymo gavimo momentas yra po 12 val. ar Kredito unijos ne darbo
dien4 Kredito unija lsipareigoja uZtikrinti, kad Mokejimo operacijos suma b[tq iskaityta !
Gavejo Mokdjimo paslaugg teikijo s4skait4 ne veliau kaip kitq Kredito unijos darbo
dien4.

Jei Klientas yra Moketojas Kredito unija isipareigoja uZrikrinti, kad po Mokejimo
nurodymo gavimo momento Mokdjimo operacijos suma butq iskaitya i Cavdjo
Mok€jimo paslaugq teikdjo s4skait4 ne veliau kaip iki kitos Kredito unijos darbo dienos
pabaigos nuo MokEjimo nurodymo gavimo Kredito unijoje momento.

Jei Mokejimo operacija atliekama pagal pateikl4 popierinj Mok€jimo nurodym4, Kredito
unija isipareigoja uztikrinti, kad, gavus toki Mokejimo nurodym4, Mokejimo operacijos

5.7.2.
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suma bUtq iskaitga i Gavejo Mokejimo paslaugq teikejo s4skait4 ne veliau kaip per 2
(dvi) Kredito unijos darbo dienas nuo Mokejimo nurodymo gavimo Kredito unijoje
momento.

Sutartyje Kredito unija gali nustatlti trumpesnius mokejimo operacijrl atlikimo terminus

Jei Mokdjimo operacijos atliekamos Lietuvos Respublikoje ar le5os pervedamos ikitas
Valstybes nares, ir Klientas yra Moketojas, Kredito unija (ieigu teikia tokias Mokejimo
paslaugas) isipareigoja uZtikrinti, kad gavus Mokdjimo nurodymq Mokejimo operacijos
suma biitq lskaityta i Gav€jo Mokejimo paslaugq teikejo Mokejimo sqskait4 ne vdliau
kaip per 4 (keturias) Kredito unijos darbo dienas nuo Mokdjimo nurodymo gavimo
Kredito unijoje momento.

Sutartyje ISedito unija gali nustaq,.ti trumpesnius tokiq Mokejimo operacijq atlikimo
terminus,

Jei Klientas yra Gavejas, Kredito unija Mokejimo operacijos sum4 iskaito iKliento
MokEjimo s4skait4 ne vdliau, negu Kredito unijos darbo dienq, kuri4 Mokejimo
operacijos suma jskaitoma iKredito unijos s4skait4.

Jei i Kliento Mokdjimo sqskait4 imokami grynieji pinigai Mokejimo sqskaitos valiut4
Kredito unija uZtikrina, kad ld5omis b0tq galima disponuoli ne veliau kaip kitq Kredito
unijos darbo dien4 gavus leSas. Jeigu Klientas yra Vartotojas, Kredito unija uZtikrin4 kad
ld5omis biitq galima disponuoti iS karto gavus ldsas.

Jei Klientas yra Moketojas, nuraiymo iS Kliento Mokdjimo sgskaitos data yra ne
ankslesne negu momentas, kai Kredito unija Mokejimo operacijos sumq nuraio i5 tos
Mokejimo sqskaitos.

Kitq Mokejimo paslaugq lvykdymo trukme nustatoma Sutartyse, Mokdjimo paslaugq
teikimo s?lygose, lkainiuose ar kituose dokumentuose (pvz., pralymuose, paraiSkose,
anketose).

5.8. Mokeiimo operacijl'l limitai ir Mokejimo saskaitu uzdarymas

5.7 .3.

5.7 .5

5.7 .6

5.7 .7 .

5.8.1.

5.8.2.

5.8.3.

Sutartyse ar kituose dokumentuose (pvz., prasymuose, paraiskose, anketose), taip pat
Kredito unijos vidaus teises aktais gali buti nustat)4as maksimalus Mokejimo operacijq,
atliekamq naudojant Mokdjimo priemong, islaidq limitas.

Mokejimo sqskaita Kliento pareikalavimu negali buti t:LdarS,ta, jei ji yra naudojama
Kliento inicijuotoms Mokejimo paslaugoms teikti ir (ar) Mokdjimo operacijoms atlikti.

Kai Mokejimo sqskaitos negalima fidaqii ddl teisds akrq reikalavimq, Mok€jimo
sqskaita gali b[ti uZdaryta, kai palalinamos nusta64os kli[tys.

6. KOMISINIS ATLYGINIMAS, PALUKANU NORMOS IR VALIUTOS KEITIMAS

UZ Kredito uni-ios atliktas Mokejimo operacijas ir (ar) su jomis susijusias paslaugas Klientas moka
Kredito unijaijos nustafyto dydzio Komisinl atlyginimq.

Komisinio atlyginimo dydis nurodomas lkainiuose ir (ar) Sutartyse. Jeigu Klientas nustat),tais
terminais tinkamai nelvyko savo prievoliq sumokdti Komisin! atlyginim4 Kredito unijai, Klientas
privalo moketi Kredito unijai [kainiuose, Mok€jimo paslaugq teikimo sqlygose, Sutartyse ir (ar)

6. t

6.2

ll
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6.3.

6.4.

Lietuvos Respublikos teises aktuose nustaq/to dydZio netesybas (baudas ar delspinigius) ir (ar)
palukanas.

Kredito unija per proting? terminq iki Bendrosios sutarties del Mokejimo s4skaitos su Vartotoju
sudarymo dienos privalo Vartotojui raltu popieriuje arba naudodama kit4 patvarieiq laikmen?
pateiki informacijos apie Komisini atlyginim4 dokument4, kuriame pateikiami paslaugq, nurodytrl
tipiSkiausiq su mokejimo sqskaita susijusiq paslaugq sqra5e standartizuotos s4vokos ir atitinkamas
Komisinis atlyginimas uZ kiekvien4 Mokdjimo paslaugq teikejo teikiamq paslaug4. Kredito unija,
vykdydama liame punkte nustaqtas pareigas, turi teisg informacijos apie Komisin! atlyginimq
dokumentq pateik:ti kartu su informacija apie Mokdjimo paslaugq teikimo s4lygas, jeigu yra
ivykdlai visi su informacijos apie Komisini atlyginimq dokumento pateikimu susijg reikalavimai,
nustaq i Siarne punkte. Kai Kredito unija teikia vienq arba daugiau paslaugq kaip su Mokeiimo
s4skaita susijusiq paslaugq paketo dall, informacijos apie komisinl atlyginim4 dokumente turi b[ti
nurodya:

6.3.1. Komisinis atlyginimas uZ visq su Mokejimo s4skaita susijusiq paslaugq paketq;

6.3.2. su Mok6jimo s4skaita susijusiq paslaugq paket4 sudarandios paslaugos irjq kiekis;

6.3.3. papildomas Komisinis atlyginimas uZ kiekvien4 paslaug+ kai virSijamas su Mokijimo
sqskaita susijusiq paslaugq paketg sudarandirl paslaugq kiekis.

Kredito unija pateikia Vartotojui s4vokq Zodyn4 kuriame nurodyos standartizuotos sqvokos,
nustatytos tipiskiausirl su Mokejimo sqskaita susijusiq paslaugq s4ra5e, ir susijusiq s4vokq
apibrehys. Sis s4vokq Zodynas. iskaitant kitas sqvokq apibreZtis, turi buti neklaidinantis, paxengtas
aiSki4 nedviprasmiSka ir ne technine kalba.

Kredito unija uZtikrina, kad informacijos apie Komisini atlyginim? dokumentas ir s4vokq Zodynas
biitq bet kuriuo metu prieinamas Vartotojams. Informacijos apie Komisin[ atlyginim4 dokumentas
ir sqvokq Zodynas pateikiami lengvai prieinamu budu - Kredito unijos turimoje interneto svetaineje
(ei Kredito uniia tokiq turi) ir Vartotojams prieinamose klientq aptamavimo vietose. Informacijos
apie Komisini atlyginimq dokumentas ir sqvokq Zodynas vartotojo praiymu ra5tu popieriuje arba
naudojant kit4 pafiariqiq laikmen4 teikiami nemokamai.

Kredito unija uZ pagrindinds Mokejimo sqskaitos paslaug4 turi teisg imti Komisini atlyginim6
kurio maksimalq dydi per menesi kiekvienais metais nustato Lietuvos bankas. Vartotojams,
kuriems paskirta pinigind socialine parama nepasiturintiems gyventojams pagal pinigines
socialines paramos nepasiturintiems gyventojams istatym4, Kredito unijos uZ pagrindines
Mokejimo sqskaitos paslaugq taikomas Komisinis atlyginimas, jeigu taikomas, negali vir5l,ti 50
procentq Siame punkte nurodyto maksimalaus Komisinio atlyginimo. Siame punkte nurodyas
Komisinis atlyginimas gali blti taikomas nepriklausomai nuo to, ar naudojamasi visomis
pagrindin€s Mokejimo s4skaitos paslaugq sudarandiomis paslaugomis ir Mokejimo operacijomis,
jeigu Salys nesusitare kitaip. Komisinis atlyginimas uZ paslaugas ir Mok€jimo operacijas,
virlijandias Lietuvos banko nustat)tq pagrindinds Mokejimo sqskaitos paslaugq sudarandiq
paslaugq ir Mokejimo operacijq skaidiq ir Mokejimq istatymo 72 sraipsnio I dalies 3 punkte
nurodyos Mokejimo operacijos lesq sum4, uZ kuriuos Kredito unija gali taiklti ne didesni, negu
Siame punkte nustatytas, Komisini atlyginimq, negali biiti didesnis negu iprastai Kredito unijos
taikomas Komisinis atlyginimas uZ su Mokejimo sqskaita susijusias paslaugas. Kredito unija
Vartotojus, kuriems paskirta pinigine socialine parama nepasiturintiems gyventojams, nustato pagal
Socialinds paramos Seimai informacines sistemos duomenis. Duomenys iS Socialines paramos
Seimai informacines sistemos turi biti gaunami ne rediau kaip vienq kart4 per kalendorini m€nesi.
Kredito unija Komisin! atlyginimq uZ pagrindines Mokdjimo s4skaitos paslaugq Vartotojams,
kuriems paskirta pinigine socialine parama nepasiturintiems gyventojams, pradeda taikyti nuo
atitinkamq duomenq i5 Socialines paramos Seimai informacines sistemos gavimo dienos.
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6.5.

6.6.

Komisini atlyginim4 Kredito unija turi teisg nura5yti i5 Kliento Mokejimo s4skaitos, kurioje
atliekama Mokdjimo operacija. Kredito unija turi teisg nurasy,ti Komisin! atlyginim4 ir i5 kitq
Kredito unijoje atidar).tq Kliento sqskaitq. Kredito unijos nustatytais atvejais Komisini atlyginimq
Klientas sumoka Kredito unijai grynaisiais pinigais prie5 atliekant Mokejimo operacijq arj4 atlikus.

Jei Mokdjimo operacija atliekama naudojant Mokejimo sqskait4 ir Kliento Mokejimo sqskaitoje
nera pakankamai l65q Mokdjimo operacijai atlikti ir Komisiniam atlyginimui sumoketi, Kredito
unija tud teisg Mokdjimo operacijos neatlikli.

Jei Salys nesusitare kitaip, Komisinis atlyginimas mokamas [kainiuose nurodyta valiuta.

Jei Mok€jimo sqskaitoje nepakanka IdSq Komisiniam atlyginimui sumoketi [kainiuose nurod),'ta
valiut4 I3edito unija tud teis9 taikyli Pagrindini valiutos keitimo kurs4 ir pakeisti (konvertuoti)
Mokejimo sqskaitoje esandig ldlq valiut4 ilkainiuose nurodyt4 valiurq.

Kredito unija moka Klientui paltkanas uZ Mokejimo s4skaitoje esandias leSas, jeigu taip nustatyta
Sulartyje arba ikainiuose.

Palukanos apskaidiuojamos uZ Mokejimo s4skaitoje esandiq leSq likuti, kuris nustatomas po
paskutines t4 dien+ atlildos Mokejimo operacijos Mokdjimo s4skaitoje. Apskaidiuojant Sias
palukanas yra laikoma, kad metai turi 365 dienas, menuo - kalendorini dienq skaidiq, jeigu
Sutartimi Salys nesusitare kitaip. UZ kalendorini menesi apskaiciuotos palukanos puituting
kalendorinio menesio dienq pervedamos iKliento Mokejimo sqskait4. Jeigu Kredito unija sumaZina
pal0kanas uZ Mokdjimo s4skaitoje esandias leSas, tai Klientas turi teisQ nedelsdamas ir
nemokedamas jokio Komisinio atlyginimo nutraukti Bendr4j4 sutarti per 30 (trisdesimt)
kalendoriniq dienq nuo pakeistq palikanq paskelbimo dienos.

Jei rykdant Mok€jimo operacijas Kliento Mokejimo s4skaitoje atsiranda jsiskolinimas Kredito
unijai, Klientas iki isiskolinimo padengimo moka Kredito unijai Sutartyje ar [kainiuose nustat]tas
pal[kanas.

Pakeist4 Pagrindini valiutos keitimo kurs4 Kredito unija taiko nedelsdama ir be atskiro ispdjimo.
Apie Kredito unijos nustatomus Pagrindinio valiutos keitimo kurso pakeitimus Klientas gali
suzinoti Kredito unijos padaliniuose, isskyrus atvejus, kai Kredito unija ir Klientas yra susitarg
kitaip.

Atliekant Mokejimo operacijas Mokdjimo kortele, Mokejimo operacijos sumos iS Mokdjimo
sqskaitos nuralomos eurais. Tuo atveju, jeigu skiriasi valiuta, kuria pateikiamas nurodymas atlikti
Mokejimo nurodym4, ir valiut4 kuria nurasomos lesos i5 Mokejimo s4skaitos, tokiq valiuq
konvertavimas atliekamas Kredito unijos nustat),ta tvarka.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10

6.1.

6.12.

6.13. Kredito unija ne rediau kaip kiekvieno kalendorinio pusmedio pradZioje uZ praejusi pusmeli ir
kalendoriniq metq pradZioje uZ praejusius metus nemokamai pateikia Vartotojui viso su Mokejimo
sqskaita susijusio Komisinio atlyginimo ataskaitq. Nutraukus Bendrqjq sutani Kredito unla raJtu
popieriuje ar naudodamas kit4 patvariqj4 laikmen4 pateikia Vartotojui informacij4 apie mokejimq
operacijas, ivykdytas Vartotojo Mokejimo sqskaitoje per paskutinius 36 m6nesius, o jeigu nuo
Bendrosios sutarties isigaliojimo dienos pradjo maZiau negu 36 menesiai - per visq bendrosios
sutarties galiojimo laikotarpi. Vartotojas savanori5kai atsisakius toki4 informacij4 gauti ir apie tai
iki Bendrosios sutarties nutraukimo informavus Kredito unijq rastu popieriuje ar naudojant kit4
patvariqj4 laikmen+ Kredito unijai 5iame punke nurodyta pareiga netaikoma.

Kredito unija privalo Bendrojoje sutartyje, Mokejimo paslaugq reklamoje ir vieSai prieinamoje
informacijoje Vartotojams vartoti standartizuotas sqvokas, nustatytas tipiskiausir.l su Mokejimo
sqskaita susijusiq paslaugq s4raie, kai teikiamos atitinkamos paslaugos. Kredito unija informacijos
apie Komisini atlyginim4 dokumente ir Komisinio atlyginimo ataskaitoje turi teisg vartoti prekes

6.14.
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6.15.

7.1

7.2

Zenklo pavadinimus, jeigu Sie prekes Zenklo pavadinimai vartojami kartu su tipi5kiausiq su
Mokdjimo sqskaita susijusiq paslaugq sqra5e nurodytomis standartizuotomis s4vokomis ir yra
antriniai atitinkamq paslaugq pavadinimai. Kredito unija turi teisg Bendrojoje sutartyje, Mokejimo
paslaugq reklamoje ir vie5ai prieinamoje informacijoje Vartotojams nurodydamas paslaugas vartoti
prekds Zenklo pavadinimus, jeigu, kai taikoma, aiSkiai nurodomos standartizuotos s4yokos,

irauktos itipiSkiausiq su Mokejimo s4skaita susijusiq paslaugq s4ra54.

Kai Kredito unija si[lo Mokejimo sqskaita kaip paslaugq rinkinio, apimandio kitq produkt4 arba
paslaug4, kurie nera susijg su Mokdjimo s4skait4 dalis, Krediro unija informuoja Vaxtotoj4, ar yra
galimybe Mokdjimo sqskaitq atidarlti atskirai ir, jeigu tokia galimybd yra, - pateikti atskir4
informacij4 apie i5laidas ir Komisini atlyginimq susijusius su kiekvienu i5 kitq itq paker4 itauktrl
siUlomq produktrl ir paslaugq, kuriuos galima isigyti atskirai.

7. MOKtJTMO SASKAITOS PERKTLIMAS

Kredito unija isipareigoja bet kuriam Vartotojui, kuris Kredito unijoje atsidaro arba turi Mok€jimo
s4skaitq, suteikti ta paaia valiuta turimos Mokdjimo s4skaitos perkelimo paslaug4 kaip nustatyta
7.2 punkte.

Kredito unija, gavusi Vartotojo pralym4 i5 kilo Mokejimo paslaugq teikejo perkelti Vartotojo
Mokejimo sqskait4 i Kredito unijX privalo pradeti teikti Mok€jimo sqskaitos perk6limo paslaug4.
Mokejimo s4skaitos perkelimo paslauga rykdoma laikantis 7.3 punkte nustatltq reikalavimq.

Vartotojo prasy'mas teikiamas lietuviq kalba arba kita Saliq sutarta kalba. Vartotojo praJymas
teikiamas rastu popieriuje arba naudojant kitq patvari4j4 laikmen4. Vartotojui pateikus pralym4
raltu popieriuje, Kredito unija, gavusi Vartotojo praiym4 i5 kito Mokejimo paslaugq teikdjo
perkelti Vartotojo Mok€jimo sqskait4 i Kredito unijq, pateikia Varrotojui praiymo kopij4.
Vartotojas prasyme turi :

7.3.1. pateikti esamam Vartotojo Mokajimo paslaugq teikejui nurodym4 atlikti kiekvienq i5 7.4
punhe nurody,tq veiksmq:

7 .3.2. pateikti Kredito unijai nurodymq atlikti kiekvienq i5 7.6 punkte nurodytq veiksmq;

7.3.3. teisq nurodlti, kurie gaunami Kredito pervedimai turi biiti perkeliami;

Kredito unija per 2 darbo dienas nuo 7.3 punkte nurodyto Vartotojo praSymo gavimo dienos
nurodo esamam Vartotojo Mok€jimo paslaugq teikejui, jeigu tai numatlta Vartotojo pralyme,
atlikli Siuos veiksmus:

7.4.2. Vartotojo praiyme nurodyt? dien4 uZdaryti pas esam4 Mokdjimo paslaugq teikej4 turimq
mokdjimo sqskait4.

Kredito unijos nurodymu esamas Vartotojo Mokejimo paslaugq teikejas atlieka Mokdjimq istatymo
53 straipsnio 5 dalyje nurodyus veiksmus. Sis punktas yra pateikiamas informacinials sumetimais
Vartotojui, bet nera Kredito unijos pareig4 nes Kredito unija negali bfiti atsakinga uZ kitrt
Mokejimo paslaugq teikejq Mok€jimo lstatymo reikalavimq laikym4si.

Vartotojas turi teisg asmeniskai pateikli Moketojams arba Gavejams Mokejimq istatymo 67
straipsnio 6 dalies 4 ir 5 punktuose nurod),tq informacij4, o ne pra5),ti pagal 7.2 ir 7.3 daliq
nuostatas, kad tai atliktrt Kredito unija. Tokiu atveju Kredito unija per 5 darbo dienas pateikia

7.6
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7.5.

7 .4.

7.4.1. Vartotojo praSyme nurody,tq dienq pervesti likusl teigiamq le5q likuti i Kredito unijoje
alidarytq arba turimq Mokdjimo s4skait4;



7.9.

7.10.

Vartotojui tiping paZymq kurioje nurodyti Vartotojo Mokdjimo s4skaitos duomenys ir praiyme
nurodyta Mokejimo sqskaitos naudojimo pradZios data.

Kai Vartotojo Mokijimo sqskait4 esantijo esamo Mokejimo paslaugq teikejo istaigoje, perkeliama
iKredito unijq Kredito unija neprivalo praddti teikti Mokejimo paslaugq, kuriq iprastai neteikia.

7.1-7.7 punktuose, taip pat Mokejimq istatyme, nurodyq reikalavimq ir tvarkos Kredito unija turi
lai$4is, kai Kredito unija yra esamas Vartotojo Mokejimo paslaugq teikejas ir Vartotojas pateikia
Siame skyriuje nurody4 pra5ym4 kitam Mokejimo paslaugq teikejui suteikti Mokejimo s4skaitos
perkelimo paslaug4 ir Kredito unija apie tai yra informuojama Mokdjimq istatyme nustat),ta tvarka.

Jeigu Vartotoias pageidauja atidaryti Mokejimo s4skaitq kitoje valstybdje nardje veikiandio
Mokejimo paslaugq teikejo istaigoje, Kredito unija, kurioje Vartotojas turi Mok0jimo s4skait4,
gavgs atitinkamq Vartotojo praSym4 privalo:

7.9.t.

7 .9.2.

pervesti Vartotojo turimoje Mokejimo s4skaitoje likusj teigiamq lesq likuti i naujojo
Mokejimo paslaugq teikejo istaigoje Vartotojo atidarytq arba turim4 Mokejimo sqskaitq
jeigu Vartotojo prasyme pateihi issamus duomenys, leidZiantys identifikuoti naujeii
Mokejimo paslaugq teikejq ir Vartotojo Mokejimo sqskait4;

uZdaryti Vartotojo turim4 Mokejimo sqskait4, kai tai nurodyta Vartotojo pralyme.

7.tt.

NepaZeidZiant Mok€jimq istatymo l5 straipsnio 4 dalyje nustat),trl reikalavimq, jei Vartotojas
Mokejimo s4skaitoje neturi neiyykd),tq isipareigojimq, Kredito unija, kurioje Vartorojas turi
Mokejimo sqskaitq,7.9.l-7.9.2 punktuose i5vardyus veiksmus ivykdo Vartotojo praiyme nurodytq
dienq, kuri turi biti ne ankstesne nei 6 darbo dienos nuo tos dienos, kuri4 Kredito unija gavo
Vartotojo praSymq, nebent Salys butrl susitarusios kitaip. Krcdito unija privalo nedelsdama
informuoti Vartotojq apie neivykdytus isipareigojimus, del kuriq negali uZdaryti Vartotojo turimos
Mok€jimo s4skaitos.

Kai Vartotojas turi Mokejimo s4skaitq kitoje valstybeje nardje veikiandio Mokejimo paslaugq
teikejo istaigoje ir pra5o atidarlti Mokejimo sqskait4 Lietuvos Respublikoje, kitos valstybes nares
Mokejimo paslaugg teik6jo parengtas mok€jimo operacijq sEraias, kaip nurodya 7.9.1 punkte,
nelaikomas prievole Kredito unijai pradeti rcikti paslaugas, kuriq ji neteikia.

Kai Kredito unija veikia kaip perduodantysis Mokdjimo paslaugq teikejas ir Kredito unija
Vartotojui uZ turimos Bendrosios sutarties nutraukim4 taiko Komisini atlyginim4, taijis turi atitildi
16.4 ir 16.6 punktq reikalavimus.

Teisetai gyvenantys Vafiotojai tu teisg keiptis i Kredito unij4 d6l pagrindines mokejimo sqskaitos
atidarymo.

Kredito unij4 gavusi Vartotojo pralymq atidaryti pagrinding mok€jimo sqskait4 ir sudariusi su
Vartotoju Bendr4j4 sutarti del pagrindines mokejimo sqskaitos, atidaro pagrinding mokejimo
s4skaitq. Vartotojas, turintis Mokejimo sqskait4 Kredito unijoje, turi teisg nurod,,ti pakeisti Siq
Mokdjimo sqskait4 i pagrinding mokdjimo sqskait4 Krcdito unijoje neatlygintinai, iSsaugant unikalq
Mok6jimo sqskaitos numeri, ir turi teisg pagrinding Mokejimo sqskait4 neatlygintinai pakeisti i kitq

7.12.

7 .13

8.1 .

a,

l5

7.7.

7.8.

Jeigu Kredito unija taiko Vartotojui Komisini atlyginimq uZ Siame skyriuje nurodytas paslaugas,
iSskyrus 5io straipsnio 7.12 punktuose nurodyus veiksmus, tai Komisinis atlyginimas, taikomas uZ
visas Sias paslaugas, turi atitikti faktines Kredito unijos islaidas ir neviriy,ti Mok€jimq istatymo 73
straipsnio I dalyje apibiidinto ir Lietuvos banko nustatomo maksimalaus Komisinio atlyginimo
dydZio daugiau kaip 3 kartus.

8. PAGRTNDTNt MOKtJTMO SASKATTA



8.3

8.4.

8.5.

8.',l

8.8.

Mokdjimo s4skait4. Vartotojo turimos Mokejimo s4skaitos pakeitimo i pagrinding mokejimo
s4skait4 procedtira yykdoma mutatis mutandis laikantis pagrindines Mokejimo sqskaitos atidarymo
tYarkos.

Kredito unij4 nepagristai neapsunkindama Vartotojo, turi teisg pralyti, kad Vartotojas, pateikgs
pra5ymq atidaryti pagrinding mokejimo sEskait4, pagristq savo profesinius, ekonominius,
socialinius arba asmeninius rySius su Lietuvos Respublika. Kredito unija turi teis9 prai)ti vartolojo
pateikti dokumentus, kuriais patvirtinami Vartotojo ry5iai su Lietuvos Respublika. Kredito unijos
aweju, Kredito unijos narystes kriterijq atitinkantys Vartotojai laikomi atitinkandiais 5i reikalavimq.

Kredito unija nedelsdama, ne veliau kaip per l0 darbo dienq nuo Vartotojo prasymo ir visos
reikiamos informacijos gavimo dienos priima sprendim4 atidaryti pagrinding mokejimo s4skait4 ir
sudaro su Vartotoju Bendrqjq sutarti ddl pagrindinds mokejimo s4skaitos arba priima sprendimq
atsisalg/ti j4 atida04i.

Kredito unija atsisako atidaryti pagrinding Mokejimo s4skait4, jeigu jq atidarius butq 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 teroristl.l finansavimo
prevencijos istatyme.

Kredito unij4 itrauka i Lietuvos banko sudarom4 pagrindines sqskaitos paslaug4 teikiandill
subjektq s4ral4 privalo atidaryi pagrinding mokejimo sqskaitq. Kredito unija turi teisg neatidarlti
pagrindines mokejimo s4skaitos tik Mokijimq istatymo 72 straipsnio 7 dalyje nurodlais
pagrindais.

Kredito unija, priemusi sprendimq atsisaklti atidaryti pagrinding Mokejimo sqskaitq, nedelsdama
raStu popieriuje arba naudojant kit4 patvariqjq laikmenq nemokamai informuoja Vartotoj4 ir nurodo
konkedias atsisakymo prieZastis, iSskyrus Mokejimq istatymo 71 straipsnio 8 dalyje nurodltus
atvejus. Kredito unija informuoja Vartotojq apie sprendimo atsisaklti atidaryti pagrinding
mokejimo sqskaitq apskundimo tvark4, Vartotojo teisg kreiptis i gindus ne teismo tvarka
nagrinejanei4 institucijq ir nurodo jos kontaktinius duomenis.

Kredito unija turi uZtikrinti, kad pagrindinOs Mokejimo s4skaitos atidarymas neb[tq siejamas su
reikalavimu isigyi papildomq paslaugq arba Kredito unijos pajq, iSskyrus atvejus, kai 5is
reikalavimas taikomas visiems Kredito unijos Klientams.

9.1.1.1. Kliento (Moketojo) pralymu, Kredito unija iki Kliento (Moketojo) pagal
Bendrqj4 sutarti inicijuotos atskiros Mokejimo operacijos pradZios Klientui
(Moketojui) privalo suteikti jam informacij4 apie ilgiausi4 tos Mokejimo
operacijos rykdymo laik4 (nurodya 5iq S4lygq 5.7 punkte), moketinq Komisini
atlyginim4 ir nurodoma kaip iSskaidyta Komisinio atlyginimo suma (nurodoma

lkainiuose).

Su mineta informacija Klientas taip pat gali susipaZinti Kredito unijos
padalinyje, o su sqlygomis - ir Kredito unijos intemetiniame tinklalapyje.

9.1.2. Informaciia teikiama oo Mokeiimo operaciios iwkdymo

9. KLIENTUI TEIKIAMA INFORMACIJA

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

9.1.I . lnformacija teikiama iki Mokejimo ooeracijos p&dZies
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9.1.2.1. Apie toliau nurodltas Mokejimo operacijas Kredito unija ISrale pateikia Siq

in formacij q:

9.l.2.l.l.apie i5 Kliento Mokejimo sqskaitos nuraSltas atskirq Mokejimo
operacijq sumas:

9.l.2.l.l.l.informacij4, pagal kuriq Klientas atpaZlst4 kiekvien4
Mok€jimo operacijq ir su Gaveju susijusiq informacij4;

9.1 .2.1.1 .2.Mokdjimo operacijos sumq valiuta, kuria suma nuraJoma i5
Mokijimo s4skaitos arba Mokejimo nurodyme nurodlta
valiuta;

9.1 .2.1 l.3.Komisinio atlyginimo uZ Mokdjimo operacij4 sum4 ir
nurodlti kaip i5skaidya Komisinio atlyginimo suma, arba
Kliento (Moketojo) mokamas pahkanas;

9.l.2.l.l.4.Kredito unijos taikTtq valiutos keitimo kursq ir Mok€jimo
operacijos sumq po valiutos keitimo, jeigu vykdant
Mokejimo operacijq buvo kei6iama valiuta;

9.1.2.1.l.5.nuraSymo i5 Mokejimo s4skaitos dat4;

9.l.2.l.2.apie i Kliento Mok€jimo s4skaitq iskaitltas atskinl Mok€jimo
operacijq sumas:

9.l.2.1.2.l.informacrj4, pagal kuri4 Klientas (Gav€jas) atpaZista
Mokdjimo operacijq ir Moketojq taip pat kartu su
Mokdjimo operacija persiqstus Mokdjimo nurodymo
duomenis;

9.1.2.1.2.2.Mokejimo operacijos sum4 ta valiut4 kuria suma

iskaitoma i Kliento Mokejimo s4skait4;

9.l.2.l.2.3.Komisinio atlyginimo uZ Mokejimo operacijq sum4 ir
nurod)ti kaip i5skaidla Komisinio atlyginimo sum4 arba
Kliento (Cavejo) mokamas palukanas;

9.l.2.l.2.4.Kredito unijos taiky4 valiutos keitimo kursq ir Mok€jimo
operacijos sum4 iki valiutos keitimo, jeigu alliekant
Mokejimo operacij4 buvo keidiama valiuta;

9. 1.2. l.2.5.iskaitymo dat4.

Jei Klientas nera Vartotojas, Kredito unija lsrase gali pateikti ne visq Sqlygq 9.1.2.1
punke nurody4 informacijq.

9.1.4. Klientas ISTaJA gali gauti tokiais bldais

9.1.4.1 . atvykgs i Kredito unijos padalini, tiesiogiai i5 Kredito unijos darbuotojo;

9.1.4.2. jeigu Klientas naudojasi intemetines bankininkystes paslaug4 Klientas gali
pamaq/ti ir pats atsispausdinti l5ra34, atitinkamos sutarties pagrindu
naudodamasis pagal j4 suteiktomis priemonemis;

9.1.3.

t'7



9.1 .5.

9.1.4.3. Kredilo unijai pateikiant Klientui ISralus paltu ar kitu sutartu biidu pagal
atitinkamq tarp Kliento ir Itedito unijos sudaryt? Sutarti ir (ar) Kliento praiym?
(paraisk4 anket4 ir pan.).

Jeigu Klientas yra Vartotojas, jis turi teisQ nemokamai gauti I5ra54, kuriame apie
Mokijimo sqskaitoje atlildas Mokejimo operacijas pateikiama Sqlygq 9.1.2.1 punkte
nurodyta informacii4 tokiu bUdu:

9.2.

9.1.5.1 jeigu Klientas naudojasi Intemetines bankininkystes paslauga, Klientas gali
pamatyti ir pats atsispausdinti Isra5q, atitinkamos Sutarties pagrindu
naudodamasis pagal j4 suteiktomis priemonemis. Siuo budu lsraJai pateikiami
nemokamai nepriklausomai nuo jq pateikimo daZnumo. Kredito unija ruri teisg
nustatlti laikotarpi, uZ per kuri atliktas Mokejimo operacijas informacija lSraSe
pateikiama Siuo b[du, tadiau bet kokiu atveju Klientas Siuo bndu turi teisg
nemokamai gauti I5ra5?, kuriame Kliento pasirinkimu pateikiama informacija
apie Mokdjimo operacijas, atliktas Mokejimo s4skaitoje per ne daugiau kaip 30
(trisdeSimties) kalendoriniq dienq iki Kliento kreipimosi dienos arba per prie!
tai ejusi kalendorini mdnesi;

9.1.5.2. jeigu Klientas nesinaudoja lntemetines bankininkystes paslauga, Klientas turi
teisg, atvykgs i Kredito unijos padalini, tiesiogiai iS Kredito unijos darbuotojo
vien4 kartq per mdnesi nemokamai gauti ISraSq, kuriame 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 djusi kalendorini menesi.

9.1 .6. UZ Israsq pateikimg Klientui, kuris nera Vartotojas, taip pat uZ Vartotojo prasymu
teikiam4 papildom4 informacijq, negu nustagta Sig Sqlygq 9.1.2.1 punkte, uZ daznesni
ISraSu pateikimq ar jq pateikim4 @erdavim4) kitokiu biidu ar priemonemis nei nustaq,ta
S4lygq 9.1.4 punkte, Klientas privalo moketi lkainiuose nustatyto dydZio Komisinl
atlyginimA.

Informacija apie vienkartines Mokejimo operacijas:

9.2.1. Jei Mokejimo nurodymas ivykdyti vienkarting Mokejimo operacijq pateikiamas
naudojant Bendrojoje sutartyje nustatyt4 Mokejimo priemong, Kredito unija neprivalo
pateikti tos informacijos ar sudarlti sqlygq susipaZinti su ta informacij4 kuri Klientui jau
pateikta remiantis su kitu Mokejimo paslaugu teikeju sudaryta Bendrqia sutartimi arba
kuri jam bus pateikta pagal tq Bendrqiq sutani.

9.2.2. Vienkartiniq Mokejimo operacijq atlikimo sqlygos:

9.2.2.1. noredamas, kad Mokejimo nurodymas biitq tinkamai irykdltas, Klientas turi
nurodyti Kredito unijai Unikalq idenrifikatoriq ir (ar) kiq Kredito unijos
reikalaujamq informacU4 (nustatytais atv€jais);

9.2.2.2. ilgiausia teikiamos Mokejimo paslaugos ivykdymo trukme nurod)ra Iiq S4lygq
5.7 punkte;

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

9.2.2.4. jei atliekant Mokejimo operacij4 keidiama valiura, taikomas Pagrindinis valiutos
keitimo kursas;
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9.2.2.5. atliekant vienkartines Mokejimo operacijas, taip pat taikomos Siq S4lygq 5
punklo nuostatos.

9.2.3 Gaursi Mokejimo nurodym4 atlikti vienkarting Mokejimo operacij4, Kredito unija
Klientui (Moketojui) nedelsdama sudaro galimybg lengvai prieinamu b[du susipaZinti su:

9.2.3.1. informacija, pagal kuri4 Klientas atpazista Mokejimo operacij+ ir su Gaveju
susijusia informacij a;

9.2.3.2.

9.2.3.3. uZ Mokejimo operacijq Kliento mokamo Komisinio atlyginimo suma ir
nurodlta kaip i5skaidla 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 pateikimq Klientui, kuris nera Vartotojas, taikomas Kredito unijos
lkainiuose nustatytas Komisinis atlyginimas.

9.2.5 Kliento pra5ymu 9.2.3 punkte nurodytE informacijq Kredito unija jam pateikia ra5tu ar
naudojant kitq Kredito unijai priimtinq Patvariqj4 laikmen4.

IO. KLIENTO PARf,IGOS, SUSIJUSIOS SU MOKEJIMO PRIEMONEMIS

KIientas, turintis teisg naudotis MokCjimo priemone, trri Sias pareigas:

l0.l.l. naudotis Mok6jimo priemone, laikydamasis Mok€jimo priemones i5davim4 ir naudojimq
reglamentuojandiq taisykliq (Mokejimo paslaugq teikimo s4lygq);

10.t.2 suZinojgs apie Mokdjimo priemones praradim4 vagystg, neteiset4 igijim4 ar
neautorizuot4 jos naudojim4, 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,
laikydamasis Mokejimo priemones i5davim4 ir naudojim4 reglamentuojandiq taisykli'{.

Klientas, gavgs Mok€jimo priemong, privalo i5 karto imtis visq veiksmq (iskaitant nurodytus
Mokejimo paslaugq teikimo sqlygose ir aririnkamoje Sutartyje), kad apsaugotq Mok€jimo
priemones personalizuotus saugumo poZymius.

It. BENDRAVTMO (KOMUNIKAVIMO) TARP KREDITO UNIJOS IR KLTENTO
TAISYKLES

Salys susitari4 kad 5iose S4lygose nurodyos informacijos pateikimas bei informacija indelininkui
apie indeliq draudimq (lllDl I priede nurodyta informacijos forma ir Informavimo taisykliq priede
nurodlta forma), taip kaip numato LR inddliq ir isipareigojimq investuotojams draudimo istatymas
bei Vf Inddliq ir investicijq draudimas tarybos patvinintos ,,lnformacijos apie ind€liq draudim4
teikimo klientq aptamavimo padaliniuose, intemeto svetaindse, sutartyse ir sqskaitq israluose
taisyklds", Kredito unijos intemetiniame tinklapyje bei Kredito unijos intemetineje bankinintystes
sistemoje ,,i-Unija', ( 2.4 punktas), bus laikomas tinkamu informacijos pateikimu.

Mokejimo operacijos suma Mokdjimo nurodyme nurodlta valiuta;

l0.l .

10.2

11.1,
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tl.2.

I1.3

1.4

I 1.5.

I1.6

11.7

Visi Saliq viena kitai perduodami pranelimai, I5ralai, ataskaitos, paZymos, patvirtinimai ir bet
kokia kita informacij4 iskailant Kredito unijos paslaugq teikimo s4lygas (toliau - prane5imai) turi
biiti paprastos rasytin€s formos (1.y. suralomas atitinkamas dokumentas), isskyrus Lietuvos
Respublikos teises akuose ir (ar) sutartyse bei kituose Kredito unijai pateikiamuose dokumentuose
(parailkose, anketose ir pan.) nustat)tus atvejus, kai pranesimai gali biiti perduodami LodLiu arba
turi biiti notarines formos. Ra5,,tines formos dokumentui prilyginami dokumentai, perduoti
panaudojant telekomunikacijos ar elektroninio ry5io priemones (faksE, internet4, i-Unij? ir kt.).

Kredito unija perduoda prane5imus Klientui asmeniSkai arba paskelbiajuos vie5ai:

I1.3.1. Perduodami asmeniSkai Kredito unijos prane5imai iteikiami ar pasakomi Klientui
tiesiogiai, o taip pat siundiami paltu, elektroniniu paJtu, telefaksu, telefonu bei kitomis
telekomunikacijq priemonemis, Kredito unijos intemetines bankininkystes sistema i-
Unija. Jeigu prane5imas perduodamas ZodZiu, Kredito unija turi teisg Lietuvos
Respublikos teises aktr.l nustab4a tvarka ira5yi pokalbi bei saugoti pokalbio iralq;

I t.3.2. VieSi Kredito unijos prane5imai patalpinami Kredito unijos klientq aptamavimo padaliniq
patalpose bei gali buti patalpinami Kredito unijos intemetiniame tinklalapyje. Tokie
prane5imai gali biiti papildomai patalpinami Kredito unijos istatuose nurodytame
laikraftyj e.

Kliento perduodami praneSimai Kredito unijai iteikiami ar pasakomi tiesiogiai igaliotiems Kredito
unijos darbuotojams, o taip pat siundiami pa5tu, telefaksu, telefonu bei kitomis telekomunikacijq
priemonemis, elektroniniu paItu. Jei Klientas perduoda pranesim4 ZodZiu, Kredito unija turi teisg
istatymq nustaryta tvarka iraJyti pokalbi bei saugoti pokalbio ira5q ir (ar) reikalauti, kad toks
pranelimas bltq pateiktas ra5),tine forma.

Kredito unija privalo uZtikrinti nenutriikstam4 ir kokybiSkq intemetines bankininkystes sistemos
bei Kredito uniios interneto tinklalapio veikim4 (tiek, kiek tai priklauso nuo Kredito unijos). Tadiau
Kredito unija turi teisg tobulinti savo informacines sistemas ir Salinti pastebetus gedimus, net jei tai
gali sukelti ir (ar) sukelia informacijos ir (ar) paslaugq teikimo Klientams sutrikimus. Kredito unija
privalo planuoli naudojamq informaciniq sistemq tobulinimo bei jq gedimq {alinimo darbus ir,
esant galimybei, privalo juos atlikti nakties metu. Esant ypatingoms aplinkybems ir svarbioms
prieZastims, Kredito unija siekdama iSvengti galimq Kliento ir (ar) savo nuostoliq, turi teisg Salinti
informaciniq sistemq gedimus bet kuriuo paros metu. Informaciniq sistemq gedimq Salinimo darbai
atliekami per kiek imanoma trumpesni laikq. Kredito unijos naudojamq informaciniq sistemq
tobulinimo ir (ar) jq gedimq Salinimo metu sustabdomas visq Kredito unijos isipareigojimq, kurie
vykdomi informaciniq sistemq pagalba, rykdymas.

Kiekviena Salis turi teisg pasirinkti praneSimo perdavimo bld4, i5skyrus Lietuvos Respublikos
teisds akluose ir (ar) sutartyse bei kituose Kredito unijai pateikiamuose dokumentuose (paraiSkose,
anketose ir pan.) jsakmiai nusta[4us atvejus. Vie5ojo skelbimo bfidu perduotas Kredito unijos
pranesimas laikomas tinkamai perduotu ir iteilctu Klientui, isskyrus Lietuvos Respublikos teises
alluose ir (ar) sutartyse isakmiai nustatyus atvejus, kai Kredito unija privalo perduoti prane5im4
Klientui asmeniSkai. Informacija, kuri sudaro Kredito unijos paslapti, gali bfti perduodama tik
asmeniSkai Klientui.

Saliq perduoti prane5imai laikomi gautais:

ll.7.l. jei pranelimas perduotas ZodZiu (iskaitant ir telefonu) -jo pasakymo momentu;

11.7.2. jei praneSimas [teiktas tiesiogiai -jo iteikimo dien4;

11.7.3. jei prane5imas iSsiqstas paitu - praejus 5 kalendorinems dienoms (siundiant uZ ar i5
Lietuvos Respublikos ribq - l4 kalendoriniq dienq) nuo jo i5siuntimo dienos;
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I 1.8.

11.9

11.10.

11.7.4. jei pranesimas iSsiqstas elektroniniu paltu, telefaksu, telefonu, kitomis telekomunikacijq
priemonemis, elektroninio rySio priemonemis - jo i5siuntimo (perdavimo) dienq, jei jis
buvo gautas darbo valandomis, arba artimiausi4 darbo dienq, jei iSsiuntimo (perdavimo)
dienajis buvo gautas ne darbo valandomis;

11.7 .5 Jei prane5imas paskelbtas Kredito unijos intemetines bankininkystes sistema -
artimiausi4 darbo dienq Gavdjo Salyje po jo paskelbimo dienos;

I1.7.6. jei praneiimas paskelbtas vieSai -jo paskelbimo dienq;

ll-7-7- jei Gavdjas patvirtino ankstesni, negu nurodyta pirmiau, praneSimo gavim4 - patvirtint4
gavimo dien4.

Vardas ir pavarde ar juridinio asmens pavadinimas, adresai, telefono, fakso numeriai ir kiti
rekvizitai (toliau - kontaktiniai duomenys), reikalingi nurodyti siundiant 5aliq prane5imus,

nurodomi sutartyse ar kituose Kredito unijai pateikiamuose dokumentuose (paraiSkose, anketose ir
pan.).

Jeigu sutartyje arba kituose Kredito unijai pateikiamuose dokumentuose (paraiskose, anketose ir
pan.) nera Kliento kontaktiniq duomenq, Kredito unija turi teisg perduoti prane5im4 naudodamasi
paskutiniais Kliento nurodytais kontaktiniais duomenimis. Jeigu sutartyje n€ra Kredito unijos
kontaktiniq duomenq, Klientas turi teisg perduoti prane5im4 naudodamasis Kredito unijos
intemetiniame tinklalapyje nurodyais Kredito unijos kontaktiniais duomenimis.

Salys privalo nedelsdamos informuoti viena kit4 apie pasikeitusius savo kontaktinius duomenis.
Kredito unijai pareikalavus, Klientas privalo pateikti atitinkamus dokumentus, patvirtinandius
kontalciniq duomenq,keitim4. Neatlikus Siq pareigq laikoma, kad pranesimas, issi+stas remiantis
paskutiniaisiais ktai Saliai nurod),tais duomenimis, )ra issi+stas tinkamai, o bet kokia prievole,

llykdlta remirurtis Siais duomenimis, yra ivykdlta tinkamai. Kredito unija apie savo kontaktiniq
duomenq pasikeitimq turi teisg informuoti vieSojo skelbimo bldu.

Salys privalo nedelsdamos pateikli viena kitai informacij4 apie bet kokias aplinkybes, kurios gali
btti svarbios \ykdant sutarti. Kredito unijai pareikalavus, Klientas privalo pateikti Sias aplinkybes
pagrindZiandius dokumentus, nepriklausomai nuo to, kad 5i informacija perduota vie5iesiems
registrams, taip pat dokumentus, liudijan{ius apie: Kliento ar Kliento atstovo paraso pavyzdLio
pasikeitimq, Kliento bankrcto, restruktlrizavimo bylos inicijavim4 bei i5kelimq Kliento
likvidavim6 reorganizavim4, pertvarkymq ir pan.

Sutartyje gali biti nusta$'ta, kad Salys privalo periodi5kai perduoti viena kitai tam tikus
praneSimus, susijusius su Sutarties vykdymu.

Jei Klientas negauna i5 Kredito unijos praneSimq, kuriuos jis turejo gauti i5 Kredito unijos pagal
Sutarti arba del kuriq gavimo pateike Kredito unijai atskir4 praiym4, jis privalo nedelsdamas
informuoti apie tai Krcdito unij4.

Klientas, gavgs i5 Kredito unijos prane5imq privalo nedelsdamas patikinti esandios prane5ime
informacijos teisingumq ir tikslumq o nustatgs neatitikimus, netikslumus ar radgs kitq klaidq -
nedelsdamas apie tai informuoti Kredito unijq. Sis punktas netaikomas Kredito unijos

11.11.

11.12.

I1.13.

I 1.14.

1r.15.
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Jeigu Kredito unija yra sudariusi tam tikr4 sutarti su daugiau nei vienu Klientu (pvz., sqskaita
atidaryta dviejq ar daugiau asmenq vardu), Kredito unija turi teisg perduoti su tokia sutartimi
susijusius prane5imus bet kuriam i5 tokiq Klientq, ir toks Klientas gautq praneSimq privalo
nedelsdamas perduoti kitiems minetq sutarti su Kredito unija sudariusiems asmenims.



I L16.

tt.t7.

I Ll8.

I1.19.

n,20.

n.21.

1t.22.

12.t.

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

Kredito unijos Klientui siundiami pranelimai negali buti laikomi Kredito unijos pasiilymu Klientui
sudaryti sutarti ar naudotis paslaugomis, isskyrus atvejus, jei Kredito unijos pranesime yra aiskiai
ivard).t4 kad leikiamas b[tent toks pasitilymas.

Klientas parv-irtin4 kad jis yra tinkamai informuotas ir prisiima galim4 konfidencialios
informacijos aSkleidimo rizik4 tretiesiems asmenims, kuri gali atsirasti pagal sutarti siundiant
pranelimus ar bet kokiq kit4 informacij4 eleltroniniu pa5tu.

Mokdjimo paslaugq teikimo s4lygos ir [kainiai skelbiami bei Sutartys sudaromos lietuviq kalba.
Klientui pageidaujant ir Kredito unijai sulikus, Sutartys gali btiti sudaromos anglq ar kitomis
kalbomis. Kredito unija turi teisg reikalauti, kad Klientas atlygintq Sutarties vertimo i5laidas i
atitinkamq uZsienio kalbq.

Perduodami asmeniSkai Klientui Kredito unijos praneSimai sudaromi lietuviq kalba. Kredito unija
taip pat turi teisQ sudaryti Siuos prane5imus ta kalb4 kuria sudarlta sutaxtis. Kredito unijai sutikus,
Kredito unijos pranelimai gali b[ti sudaromi ir kita Kliento pageidaujama kalba- Vie5ojo skelbimo
bldu perduodami Kredito unijos prane5imai, kurie talpinami Kredito unijos intemeto tinklalapyje,
ir visi kiti Kredito unijos prane5imai sudaromi lietuviq kalba.

Kliento praneSimai Kredito unijai turi bUti sudaromi lietuviq kalba. Kredito unijai sutikus, Kliento
pranesimas gali biiti sudaromas kita kalb4 tadiau tokiu atveju Kredito unija turi teisg reikalauti, kad
Klientas atlygintq prane5imo vertimo flietuviq kalbq iSlaidas.

Jei Sutarties ar kito dokumento lietuviSkas tekstas ir tekstas uzsienio kalba nesutamp4 bus
vadovauj amasi lietuvi5ku tekstu.

Kredito unUai pateikiami dokumentai turi biiti parengti lietuviq ir (ar) kita Kredito unijos nurodyta
kalba. Jei Kredito unijai pateikiami dokumentai yra parengti uZsienio kalb4 tai Kredito unija turi
teisg pareikalauti, kad jie butq isversti ! lietuvir+ ir (ar) kit4 Kredito unijos nurodlr? kalb? Kredito
unijai priimtino kompetentingo vertdjo. Kredito unija taip pat turi teisq pareikalauti, kad vertejo
paraso tikrumas bitq patvirtintas notaro.

11.23. Kredito unija turi teisQ pareikalauti, kad uZsienyje sudarlti dokumentai bitq legalizuoti arba
apostilizuoti teises aktq nustatyta tvarka.

11.24. Klientas turi teisg bet kada Kredito unijos klientq aptamavimo padalinyje susipaZinti su galiojandia
Bendrosios sutarties bei Mokejimo paslaugq teikimo sqlygq, ikainiq, redakcija, o taip pat su bet
kokia Bendrosios sutarties bei Mokejimo paslaugq, teikimo s4lygrt redakcija, galiojusia nuo
Bendrosios sutarties sudarymo dienos. Mineti dokumentai gali buti skelbiami ir Kredito unijos
internetiniame tinklalapyje, o jq nepaskelbus ir gavus atskirE Kliento praSymX turi blti pateiki
Klientui raStu arba naudojant kit4 Kredito unijai priimtinE Patvarid4 laikmenq.

12, APSAUGOS IR TAISOMOSIOS PRTEMONES

Klientas privalo nedelsdamas raltu pranelti Kredito unijai apie savo asmeni liudijandio dokumento
vagystg ar praradim4 kitu btidu. Sis reikalavimas nustatltas siekiant apsaugoti klienb lesas nuo
galimos neteisdtos trediqjq asmenq veikos. Negavusi tokio pranesimo laiku, Kredito unija neatsako
uZ pasekmes, kurios gali kilti, jeigu prarastu asmens dokumentu ar jame esandiais duomenimis
pasinaudos kiti asmenys.

Klientas, tudntis teisg naudotis Mokejimo priemone, privalo laiklis Siq S4lygrt l0 punke nustatltrl
selygr.l.

12.2
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12.3

12.4

Klientas, gavgs Mokejimo priemong, privalo laikytis 5iq S4lygq l0 punkte nustatytl.l sqlygrl.

lmo bl

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

12.4.2. del objektyviai pagristq prieZasdiq, susijusiq su Mok€jimo sqskaitoje esandiq
leSq ir (ar) mokejimo priemones saugumu:

12.4.3. del itarimo neteiseto ar nesqZiningo Mokejimo s4skaitoje esandiq leSq ir (ar)
Mokejimo priemon€s naudojimo arba ddl labai padidejusios rizikos, kad
Klientas gali nesugebiti tinkamai ivykdyti savo Mokdjimo isipareigojimo (taip
pat naudodamas Mokdjimo priemong ir kredito linijA arba naudodamasis kredito
limitu s4skaitoje);

t2.4.4.

t2.4.s.

jei Klientas paieidZia Sutarties s4lygas;

jei Kredito unija turi pagristq itarimq, kad Mok6jimo s4skaitoje esandiomis
ld5omis ir (arba) Mokejimo priemone gali neteisetai pasinaudoti tretieji
:rsmenys;

12.4.6. jei Kredito unija turi pagristrl itarimq, kad MokEjimo sqskaita ir (ar) Mokejimo
priemoni gali bEti naudojama ar yra panaudota nusikalstamai veikai vykdyti;

12.4.7 . jei Kredito unija gauna pagristos informacijos apie Kliento mirri;

12.4.8. jei Kredito unijai pateikiama priestaringa informacija apie asmenis, turindius
teisQ atstovauti Klientui;

12.4.9. Lietuvos Respublikos istatymq, kitq teisCs aldq bei Sutartyje numatytais
atvejais.

12.4.10. Siq S4lygq 12.4.1 punkte nusta0tais atvejais Kredito unija sutartyje nurodytu b0du
informuoja Klient4 apie Mokejimo sqskaitos ir (ar) Mokejimo priemones blokavim4 ir
blokavimo prierastis, jei imanom4 iki blokuodama Mokejimo seskaitq ir (ar) Mokdjimo
priemong ir ne v€liau kaip tuoj pat j4 uzblokavusi, i5skyrus atvejus, kai tokios
informacijos pateikimas susilpnintq saugumo priemones ar bfrtq draudZiamas pagal kitus
teisds akus.

lr okavimas Kli12.5.

12.5.1.

t2.5.2.

Kliento iniciatyva Mokejimo sqskaita ir (ar) Mokejimo priemond blokuojama, jei Klientas
raitu ar kitu Sutartyje ir (ar) paslaugq teikimo s4lygose numatytu b[du pateikia lftedito
unijai atitinkam4 pralym4 arba praneSa Kredito unijai, kad Klientui suteikta Mokdjimo
priemon€ yra pavogta ar kitu b0du prarasta, arba Mokejimo s4skaitoje esandios le5os ir
(ar) Mokejimo priemond naudojama ar gali biiti naudojama kitu neteisetu b0du.

Kredito unija turi teisg reikalauti, kad Kliento Zodziu pateiktas pralymas blokuoti
Mokdjimo sqskaitq ir (arba) Mokejimo priemong britq vdliau patvirtintas rastu ar kitu
Kredito unijai priimtinu biidu.
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Jeigu Mokejimo sqskaita ir (ar) Mokdjimo priemone buvo blokuota Kliento iniciatyv4
Kredito unija gali at5aukti blokavimq tik gavusi Kliento pra5ym4 ra5tu, jeigu Sutartyje
nenustat)'ta kitaip. Blokuotq Mokejimo priemong Kredito unija turi teisQ pakeisti nauja.

12.6. Mok€iimo saskaitos ir (arba) Moke iimo oriemon€s blokavimo oabaisa

12.5.4

Kredito unija at5aukia Mok€jimo s4skaitos ir (ar) Mokdjimo priemones blokavim4 (ar j4
pakeidia nauja Mokdjimo priemone), kai nebelieka Mokejimo s4skaitos ir (ar) Mokejimo
priemones blokavimo prieZastiq.

Kredito unija neatsako uZ Kliento nuostolius, patirtus del Mokdjimo sqskaitos ir (ar)
Mokdjimo priemones blokavimo, bei nemoka s?lygose, paslaugq teikimo sqlygose ir (ar)
Sutartyje nustaq,tq netesybq, jei blokavimas buvo vykdomas s4lygose, paslaugq teikimo
s?lygose ar Sutartyje nustat,.ta tvarka ir esant minetuose dokumentuose nustaq oms
sqlygoms.

12.7. Mokdiimoooeraciiosautorizavimas

12.7.t. Mokdjimo operacija laikoma autorizuota (patvirtinta) tik tada, kai Klientas duoda
sutikimq ivykdlti Mok6jimo operacij4. Moketojas gali duoti sutikimq vykdyti vien4 arba
kelias Mokejimo operacijas. Sio sutikimo davimo forma ir tvarka nustatoma Sutartyje ir
Siose S4lygose. Sutikimas ivykdlti Mokejimo operacij4 arba kelias Mokejimo operacijas
taip pat gali buti duodamas per Gavejq arba Mokejimo inicijavimo paslaugos teikej4.
Klientas gali autorizuoti Mokejimo operacijq iki jos vykdymo arbajq irykdZius, jeigu taip
susitare Klientas ir Kredito unija.

12.7 .2 Jeigu S4lygq 12.7.1 punkte nurod,,to sutikimo ner4 laikoma, kad Mokdjimo operacija yra
neautorizuota.

12.7 .3 Klientas bet kuriuo metu iki siq Sqlygq 5.5.3-5.5.5 punkruose nusta!4o laiko, po kurio
negalima at5aukti Mokejimo operacijos (neatSaukiamumo momento), gali panaikinti
sutikimq atlikti Mok€jimo operacij4. Sutikimas atlikti kelias Mokejimo operacijas raip pat
gali b[ti at5aukas, tokiu atveju visos busimos Mokejimo operacijos laikomos
neautorizuotomis.

12.8. Neautorizuotos ok€iimo ooeraciios ir d€l nea rizuotu Mok€iimo ooeraciiu kv lantys nuostoliai

12.8.1. Jei Klientas yra Vartotojas ir neigia autorizavgs ivykdyt4 Mokejimo operacijq, ar teigi4
kad Mokejimo operacija buvo atlikta netinkamai, Kredito unijai tenka pareiga irodyi, kad
Mokejimo operacijos autenti5kumas buvo patvirtintas (.y., kad Kredito unija tinkamai
patikrino Mokejimo priemones, iskaitant jos personalizuotq saugumo poZymiq
panaudojim4), ji buvo tinkamai uZregistruot4 iralya i s4skaitas ir jai neturejo itakos
techniniai trikdziai arba kiti Mokejimo paslaugq teikejo teikiamos paslaugos trlkumai..

12.8.2 Jei Klientas neigia autorizavgs Mokdjimo operacijq, kuri yra ivykdy.t4 Kredito unijos
uZregistruotas Mokejimo priemones naudojimas nebitinai yra pakankamas lrodymas, kad
Klientas autorizavo Mokejimo operacij6 veike nesqZiningai ar tyeia, ar d€l didelio
neatsargumo neivykdd vienos ar keliq S4lygq I2.2-12.3 punktuose nustaqtq pareigq.
Moketojo mokejimo paslaug4 teikejas ir atitinkamais atvejais Mokejimo inicijavimo

t2.6.1.

12.6.2.
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12.5.3. Jeigu Kredito unijai kyla pagristq abejoniq, kad minet4 pra5ym4 (prane5imq) pateikia ne
Klientas, Kredito unija turi teisg atsisalg,"ti blokuoti sqskait4 ir (ar) Mokejimo priemong.
Tokiais atvejais Kredito unija neatsako uZ nuostolius, galindius atsirasti del mindto
praJ).rno (prane5imo) neivykdymo.



paslaugos teikejas turi pateikti irodymq, kuriais patvirtinamas Moketojo sukdiavimas arba
didelis neatsargumas.

12.8.3. Moketojui gali tekti del neautorizuotq Mok€jimo operacijq atsiradg nuostoliai iki 50 (
penkiasde5imties) eurq, jei tie nuostoliai patirti del:

12.8.3.2. neteiseto Mokejimopriemondspasisavinimo.

12.8.4. Moketojas neturi patirti jokiq nuostoliq, jeigu:

12.8.4.1 jis iki mokejimo operacijos ivykdymo negalejo pastebeti mokejimo
priemonds praradimo, vagystes arba neteiseto pasisavinimo, iSskyrus atvejus,
kai jis veik€ nesqliningai;
nuostoliai yra patirti ddl Kredito unijos, jo darbuotojo, tarpininko, filialo ar
asmenq, kuriems perduotas veiklos funkcijq r.ykdymas, veiksmq ar
neveikimo.

12.8.5. Moketojui tenka visi d€l neautorizuotq Mokdjimo operacijq atsiradg nuostoliai, jeigu
Moketojas juos patyrd veikdamas nes4Ziningai arba tydia ar ddl didelio neatsargumo
neiqkdqs vienos ar keliq Mokdjimq istatymo 34 straipsnyje nustag4rl pareigq. Tokiais
atvejais 12.8.3. punkte nustaqtas didZiausios nuostoliq sumos ribojimas netaikomas.

12.8.6. Kai Moketojo Mokejimo paslaugq teikejas nereikalauja saugesnio autenti5kumo
patviftinimo, Mokdtojui del neautorizuotq mok€jimo operacijq atsiradE nuostoliai tenka
tik tuo atveju, jeigu jis veikE nesqiiningai. Kai Gavejas arba Gavdjo mokejimo paslaugrl
teikejas netaiko saugesnio autentiskumo patvirtinimo reikalavimq, jis kompensuoja
Mokdtojo mokejimo paslaugq teikejui padarg4 la\4.

12.8.7 Po to, kai Moketojas pateikia Kredito unijai 12.5.1 punkte nurodyt4 pranesim4, Moketojo
nuostoliai, atsiradg del prarastos, pavogtos ar neteisetai pasisavintos Mokejimo
priemones, tenka Kredito unijai, iSskyrus atvejus, jei Klientas veike nesqZiningai, ir Siq
S4lygq 12.5 punkte numa044 atveji, kai Kredito unija neatsako uZ nuostolius, atsiradusius
del Kliento pr-alymo (praneSimo) blokuoti Mok€jimo s4skaitq ir (ar) Mokejimo priemonq
neivykdymo. Sio punkto nuostatos netaikomos Klientui, kuris nera Vartotojas.

12.8.8. Jeigu Kredito unija nesudaro sqlygq Moketojui bet kuriuo metu pranesti apie pmrast%
pavogtq ar neteisetai pasisavintq Mokdjimo priemonE, nuostoliai, atsiradg del Mokdjimo
priemon€s neautorizuoto naudojimo, tenka Kredito unijai, isskyrus atvejus, kai Moketojas
veike nesqZiningai. Sio punkto nuostatos netaikomos Klientui, kuris n€ra Vartotojas.

12.8.9. Kai mokejimo operacija inicijuojama Gavejo arba per Gavejq vykdant Mokejimo kortele
grindZiamq Mokejimo operacijq ir tuo metu, kai Mokdtojas duoda sutikimq vykdyti
mokdjimo operacij6 tiksli operacijos suma nera Zinoma, Kredito unija gali rezervuoti
lesas Moketojo mok€jimo s4skaitoje tik tuo arveju, jeigu Moketojas dav€ sutikim4 d6l
konkredios l65q sumos rezervavimo.

12.8.10. Kredito unija nedelsdamas, gavusi informacijq apie tiksli4 mokdjimo operacijos sum4, ir
ne veliau kaip i5 karto, gavusi Mokejimo nurodymq, privalo panaikinti pagal 12.8.9.
punkta atlikt4 le5q rezervavim4 Moketojo mok€jimo s4skaitoje.

12.9. tikrini n zuotas Mok

12.8.3. l. prarastos ar pavogtos Mokejimo priemones panaudojimo;

t2.8.4.2.
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12.9.1.

t2.9.2.

12.9.3.

Klientas privalo ne rediau kaip vienq karlq per menesi tikinti informacij4 apie Mok€jimo
sqskaitoje atliktas Mokejimo operacijas. Aplinkybe, kad Klientas nepageidavo, jog jam
b[tg siundiamas Kraias, neatleidZia Kliento nuo Sios prievolds rykdymo.

Klientas privalo rastu pranesti Kredito unijai apie neautorizuotas ar nelinkamai ivykdltas
Mok€jimo operacijas, o taip pat apie bet kokias kitas klaidas, neatitikimus ar netikslumus
I5ra5e. PraneSimas turi bfti pateikiamas nedelsiant (per 5 (penkias) darbo dienas nuo
suZinojimo apie Siame punl(e paminetas aplinkybes) ir bet kokiu atveju ne v€liau kaip per
60 (leliasde5imt) dienq nuo tos dienos, kai Kredito unija, Kliento nuomone, atliko
neautorizuotq Mokejimo operacijq ar netinkamai irykde Mokejimo operacijq.

Jeigu Klientas yra Vartotojas, jis privalo nedelsdamas rastu pranesti Kredito unijai apie
neautorizuotas Mok€jimo operacijas ar netinkamq 1e5q nuralym4 i5 Mok€jimo s4skaitos,
bet ne veliau kaip per l3 menesiq nuo ld5q nuraiymo i5 Mokejimo sqskaitos datos.

12.9.4. leigu Klientas I2.9.2-12.9.3 punktuose nustatyu laiku nepateikia nurodltq prane5imq,
laikoma, kad jis besqlygi5kai patvirtino Mokdjimo s4skaitoje irykdytas Mokejimo
operacijas.

12.9.5 Siq s4lygq 12.9.2-12.9.3 punhuose nustat)4i terminai netaikomi, jei Kredito unija
nepateike informacijos Klientui apie neautorizuotq ar netinkamai atlikl4 Mokdjimo
operacijq ar nesudare s4lygq su ja susipaZinti Siose s4lygose, paslaugq teikimo sqlygose ar
Sutartyje nustaq.,ta Warka.

12.9.6 Sqlygq 12.9.2-12.9.3 punktuose nustatltais terminais gawsi atitinkam4 Kliento
pranesim4 ir nustadiusi, kad Mokdjimo operacija nebuvo Kliento autorizuot4 Kredito
unija nedelsdama Klientui sugrqlina neaulorizuotos Mokejimo operacijos sum4 ir atkuria
Mok€jimo sqskaitos, i5 kurios ta suma nura5yta, likut[, kuris bntq, jeigu neautorizuota
Mokejimo operacija neb[tq buwsi atlika i5skyrus 12.8.3-12.8.810 punktuose nustalytus
atvejus, kai atsakomybe uZ neautorizuot4 Mokejimo operacij4 tenka Klientui.

12, l0 informaci os naud

Jeigu Mokdjimo operacijai ivykdyi Mokejimo nurodymq inicijuojantis asmuo nurodo
Unikalq identifikatoriq, toks Mokejimo nurodymas Iaikomas tinkamai ivykdytu, jei jis
buvo irykdytas pagal nurodyt4 Unikalq identifikatoriq. Jeigu l€Sq iskaitymui i Mok€jimo
sqskait4 ar nura5ymui i5 Mokdjimo sqskaitos Kredito unijai pateikiamas minetas Unikalus
identifikatorius, Mokejimo nurodymas laikomas tinkamai ivykdytu, jei jis buvo ir,ykdytas
pagal nurody4 Unikalq idenrifikatoriq.

Kredito unija neatsako uZ tai, kad Gavejo Mok€jimo paslaugq teikejas Mokejimo
operacijos (ld5q pervedimui I Mokejimo sqskaitq, esandi4 kito Mokejimo paslaugq teikejo
istaigoje Valstybeje nareje ar Sveicarijoje) tinkamam ivykdymui (lesq lskaitymui i
Gavejo Mokdjimo s4skait4) gali buti nustatgs kitokl Unikalq identifikatoriq nei
reikalaujama pagal IBAN standarte ir (ar) jis bus pateiktas neteisingas, ir (ar) tokiame
Mokejimo nurodyme nebus pateiktas minetas Unikalus identifikatorius.

Jeigu Mokejimo nurodymq inicijuojandio asmens nurodyas Unikalus identifikatorius yra
klaidingas, Kredito unija neatsako uZ Mokejimo operacijos neivykdym4 ar netinkam4
ilykdl'mq tadiau, kai Mok€jimo operacija lykdoma Valstybes nares valiuta i Valstybg
narg, privalo imtis vistl imanomq priemoniq, kad atsektq tokiq Mokejimo operacij4, ir
privalo siekti atgauti tokios Mokejimo operacijos le5as. Kredito unija turi teisq imti i5
Kliento lkainiuose nustatlto dydZio Komisini atlyginim4 uZ Ie5q gr4ZinimE.

inicijuoti

12.t0.t.
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12.10.2. leig't Klientas nurodo ne tik Unikalq identifikatoriq, bet ir pateikia papildomos
informacijos, Kredito unija atsako tik uZ Mok€jimo operacijq atlikim4 pagal Kliento
nurod),tq Unikalq identifi katoriq.

I2.l l. Atsakomybe

12.11.1. Jei Klientas (Moketojas) inicijavo Mokejimo nurodymE, Kredito unija atsako jam uZ
tinkam4 Mok€jimo operacijos atlikim4. Jei Kredito unija gali irody,ti Klientui (Moketojui)
ir tam tikrais atvejais - Gavejo Mokejimo paslaugq teikejui, kad Gavejo mokejimo
paslaugq teikejas gavo Mok6jimo operacijos sum4, Gavejo mokejimo paslaugq teikejas
yra atsakingas Gavdjui uZ tinkamq Mokejimo operacijos ivykdym4.

12.11.2. Jei Kredito unijai, kaip Kliento (Mok€tojo) mokejimo paslaugrl teikejai, kyla atsakomybe
pagal l2.ll.1 punktq ji nedelsdama grqzina Klientui (Moketojui) neatliktos arba
netinkamai atlil(os Mokijimo operacijos sum4 arba atkuria Mokejimo sqskaitos, i5 kurios
ta suma nuraS)4a, likuti, kuris butq, jeigu netinkarnai ivykdyta Mokejimo operacija
nebutrl buvusi atlikta.

l2.ll.4. UZ paveluotq Mokejimo operacijos atlikimq ar nepagrist4 lesq Mokdjimo sqskaitoje
apribojim4 del Kredito unijos kaltes, Klientui pareikalavus, Kredito unija moka Klientui
0,02 (dviejq Simtqjq) proc. dydiio delspinigius uZ kiekvien4 uZdelst4 dien4 nuo
paveluotai atliklos ar nepagristai d€l Kredito unijos kaltes apribotos Mokejimo operacijos
sumos.

12.11.5. Kredito unija neatsako uZ Kliento turetas papildomas iSlaidas ar patirtus netiesioginius
nuoslolius (negautas pajamas, peln4 ar pan.), susijusius su neilykdy,ta ar netinkamai
ilykdya 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 Itedito unijai tik
pretenzijas del Kredito unijos prievoliq nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

12.11.6. Kredito unija atlygina Klientui Komisini atlyginim4 ir pal0kanas, kurie tenka Klientui ddl
Mokejimo operacijos neilrykdymo ar netinkamo irykdymo d€l Kredito unijos kaltes.

12.11.7. S4lygtt l2.ll.l - 12.11.3, 12.11.9, l2.l1.ll - 12.11.13 punktq nuostatos taikomos tuo
atveju, kai Klientas ).ra Vartotojas ir Mokejimo operacija atliekama Valstybes nards
valiuta i Valstybq narg ar i5 jos. Prie5ingu atveju, t.y. kai Klientas ndra Vartotojas ir (ar)
atitinkama Mokejimo operacija atliekama Valstybes nards valiuta i UXienio valstybg ar i5
jos arba UZsienio valstybds valiuta, Kredito unija uZ netinkam4 Mokejimo operacijos
atlikim4 atsako tik tuo atveju, jei Mokejimo operacija yra netinkamai irykdya del
Kredito unijos kaltes ir neatsako uZ trediqjq asmenq padarytas klaidas.

12.11.8. Kredito unijos ar Kliento atsakomybe netaikoma esant neiprastoms ir nenumaty,toms
aplinkyb€ms, k-uriq asmuo, praSantis atsiZvelgti iSias aplinkybes, negalejo kontroliuoti ir
kuriq pasekm€s b0tq nei5vengiamos nepaisant visq pastangq jq iSvengi, arba kai tai
nustato kiti Kredito unijos veiklq reglamentuojantys teises aktai.

l2.l1.9. Jeigu Klientui (Mokdtojui) inicijavus Mok€jimo nurodymq Mok€jimo operacija
neatliekama ar atliekama netinkamai, Kredito unija, kaip Mok€tojo mok€jimo paslaugq
teikeja, visais atvejais Kliento (Moketojo) reikalavimu nedelsdama turi imtis priemoniq
atsekti Mokejimo operacij4 ir prane5ti Klientui (Moketojui) paieSkos rezultatus.
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12.11.3. Jei Kredito unijai, kaip Kliento (Gavejo) Mokejimo paslaugq teikejai, kyla atsakomybd
pagal l2.l I . I punkt4, ji nedelsdama iskaito Mokejimo operacijos sum4 i Kliento (Gavejo)
Mokejimo sqskaitq ir (arba) sudaro Klientui (Gavejui) galimybg ja disponuoti.



12.I l.10.Klientui (GavCjui) ar per Kli€nt? (Gavdj4) inicijavus Mokejimo nurodymX Kredito unij4
kaip Gavejo Mokijimo paslaugq teikej4 Mokdjimo nurodym4 nedelsdama perduoda
Moketojo Mokdjimo paslaugq teikejui. Kredito unija, kaip Gav jo mokejimo paslaugq
teikeja, atsako Klientui (Gav€jui) uZ tinkam? Mokejimo nurodymo perdavim4 Moketojo
Mok€jimo paslaugq teikejui.

12.I ll.Jei Mokejimo operacija, uZ kuriq Gavejo Mokejimo paslaugq teikeja neatsako pagal
12.1 I .10 punktq, neatliekama, Klientui (Mokdtojui) atsako Moketojo Mokejimo paslaugq
teikeja, kuri nedelsdama gr4iina Klientui (Moketojui) neatliktos Mokejimo operacijos
sum4 arba atkuria Mokejimo s4skaitos, i5 kurios ta suma nuralyta, likuti.

l2.ll.l2.Jeigu Klientui (Gavejui) ar per Klientq (cavej4) inicijavus Mokdjimo nurodym4
Mok€jimo operacija neatliekama arba atliekama netinkamai, Kredito unij4 kaip Gavdjo
Mokejimo paslaugrl teikeja, visais atvejais Kliento (Gavejo) reikalavimu nedelsdama turi
imtis priemoniq atsekti Mokejimo operacij4 ir pranelti Klientui (Gavdjui) paieskos
rezultatus.

l2.l l.l3.Kredito unija atlygina Klientui Komisini atlyginim4 ir paltkanas, kurie tenka Klientui del
mokdjimo operacijos neivykdymo ar netinkamo ivykdymo del Kredito unlos kaltes.

l2.ll.l4.Kredito unijos praiymu Klientas (Moketojas) privalo pateikti duomenis apie S4lygg
12.l2.l.l -12.12.1.2 punktuose nurodytas sglygas.

12.12.1. Klientas (Moketojas) i5 Kredito unijos turi teisg atgauti vis4 Gavijo ar per Gavdj4
inicijuotos autorizuotos ir jau atliktos Mokijimo operacijos sumq jeigu tenlinamos abi
Sios s4lygos:

12.12.1.1. autorizuojant Mokejimo operacij4 nebuvo nurodyta tiksli Mok€jimo
operacijos suma;

12.12.1.?. Mokejimo operacijos suma yra didesne uZ sum6 kurios pagristai galejo
tiketis Klientas (Moketojas), atsizvelgdamas i savo ankstesnes islaidas, Sutarties
s4lygas ir kitas aplinkybes, iSskyrus susijusias su valiutos keitimu, kai, atliekant
Mokejimo operacijX buvo taikomas valiutos keitimo kursas, ddl kurio Klientas
(Moketojas) susitari su Kredito unija. Jeigu Klientas (MokCtojas), pateikdamas
sutikimq atlikti Gavejo ar per Gavejq inicijuotas Mokejimo operacijas, nurodo
tokiq Mokejimo operacijq limit4 (vienos Mok6jimo operacijos ar atliekamq per
tam tikr4 laikotarpi keliq Mokdjimo operacijq), yra laikoma, kad jis pagrlstai
galejo tiketis bUtent tokios maksimalios 5iq Mokejimo operacijq sumos.

Jei Klientas nera Vartotojas,5io punkto nuostatos netaikomos ir Klientas neturi
teises atgauti pirmiau min€tos mokejimo operacijos sumos.

12.12.2. Klientas (Moketojas) neturi teises iGavejo ar per Gavejq inicijuotq sumq gr4Zinim4 pagal
12.12.1 punkt+ jei Moketojas davd sutikimq atlikti Mokdjimo operacij4 tiesiogiai Kredito
unijai ir Kredito unija arba Gavdjas Klientui (Mok€tojui) sutarru budu pateike informacij4
apie busimq Mokejimo operacijq ar sudare sqlygas su ja susipaZinti ne maZiau kaip priel
4 (keturias) savaites iki numatytos Mokdjimo operacijos atlikimo datos.

12.12.3. Kredito unij4 gavusi Kliento (Moketojo) pralymq grqiinti Mokejimo operacijos sumq
per l0 (deSimt) darbo dienq grqZina visq sum4 arba nurodo prieZastis, del kuriqji atsisako
j4 gr4Zinti, ojei Klientas yra Vartotojas - ir tokio atsisakymo apskundimo tvark4.
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Jei pra5ym4 pateikia Klientas, kuris nera Vartotojas, Kredito unij4 gavusi Kliento
praiym4 gr4Zinti Mokejimo operacijos sum4, per 30 (risde5imt) darbo dienq grqZina vis4
sum4 arba nurodo prieZastis, d6l kuriq ji atsisako jq grqZinti. Kredito unija turi teisg
gr{inti Mokdjimo operacijos sum4 Moketojui netirdama S4lygy 12.12.1.2, 12.12.2
punkluose numatytq s4lygq bei aplinkybiq buvimo fakto ir vadovautis tik atitinkamu
Moketojo praiymu. Jeigu Mokejimo operacijos suma yra grqZinama Moketojui, su tokios
Mokejimo operacijos atlikimu susijg Kredito unijai sumoketi Komisiniai atlyginimai n6ra
grqZinami.

12.12.4. leigu Sqlygq 12.12.1 punkte nurodytu atveju Gavejas yra Klientas, toks Klientas, gavgs
Kredito unijos pralymq, privalo nedelsdamas pateikti Kredito unijai pastarosios
nurodytus dokumentus ir informacij4, susijusius su S4lygrl l2.l2.l punkte numag4omis
Mokejimo operacijomis.

Kredito unijai auk5diau S4lygq l2.l2.l-12.12.3 punktuose nustat),tais atvejais ir tvarka
grqZinus Moketojui Mok6jimo operacijos sum?, tokios Mokdjimo operacijos sumos
Gav0jas (Klientas) privalo ijo (Gavejo) Mokejimo s4skait4 pervest? minetos Mok€jimo
operacijos sumq nedelsiant grqlinti Kredito unijai, ir sutinka, kad Kredito unija Siq s4lygq
6.5 ir 6.8 punktuose nustat)4a tvarka nurailq tokios Mokijimo operacijos ldlas i5
Kredito unijoje esandiqjo (Gav€jo) Mokejimo s4skaitq.

12.13. Kitq leSq EraZinimas

t2.I3.t Klientas, pasrcbejQs, kad i jo Mokejimo sqskaitq buvo pervestos jam nepriklausandios
le5os, privalo nedelsdamas apie tai praneSti Kredito unijai. Tokiais atvejais, Klientas, kaip
be pagindo gavgs Mokejimo operacijos le5as, neturi teises disponuoti jam
nepriklausanliomis klaidingai pervestomis ldSomis ir privalo tokias leSas nedelsdamas
pervesti i Kredito unijos nurodytq s4skaitq.

12.13.3. Klientas (Mokelojas) taip pat neturi teises atgauti S4lygq l2.l2.l punkte paminetos
Mok€jimo operacijos sumos, jei tokia Mokejimo operacija vykdoma Valstybes nares
valiuta iUhienio valstybg arba Ulsienio valstybes valiuta.

12.13.4. Vykdant Mokejimo operacijas grynaisiais pinigais, Klientas privalo pats perskaidiuoti i
Mokejirno sqskaitq ineSamus grynuosius pinigus prieS juos jmokedamas, o paimdamas i5
Mokijimo sqskaitos 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. suTARiru KETTTMAS

S4lygas, lkainius ir Mok6jimo paslaugq teikimo s4lygas nustato Kredito unija. Kredito unija turi
teisE vienaiali5kai pakeisti su Klientu sudarlt4 sutarti, Mokejimo paslaugq teikimo s4lygas ar

lkainius.

Apie Sutarties, Mokejimo paslaugq teikimo s4lygq ar lkainiq pakeitim4 Kredito unija informuoja
Klientq ne veliau kaip likus 60 (5eSiasdeSimt) dienq iki pakeitimq isigaliojimo dienos. Prane5imas

13.1.

t3.2.

29

12.13.2. Kredito unija turi teisQ del savo kaltes klaidingai i Mokejimo sqskait4 iskailrtas le5q
sumas be Kliento, kaip be pagrindo gavusio Mokejimo operacijos leSas, atskiro sutikimo
nuralyti jas i5 Mokdjimo sqskaitos ir peryesti teisetam jq gavejui. Jei Kliento Mokejimo
s4skaitoje nera pakankamai l€Sq klaidingai iskaitytoms lesoms nuraSlti, Klientas be
i5lygq isipareigoja per 3 (tris) kalendorines dienas nuo Kredito unijos pareikalavimo
dienos gr4Zinti klaidingai iskaitytas ld5as Kredito unijai.



r 3.3.

13.4.

14.2.

I 5.1.

apie Sutarties ir (ar) Mokejimo paslaugq teikimo s4lygq, ir (ar) lkainiq pakeitimq sudaromas raitu
ar naudojant kitq Patvariqi4 laikmen4 ir perduodamas Klientui asmeni5kai arba skelbiamas vie5ai.
Vie5ai paskelbtas praneSimas laikomas tinkamu (ra5tiSku) Kliento informavimu apie vienalaliSkq
sutarties ir (ar) Mokdjimo paslaugrl teikimo s4lygrl ir (ar) lkainiq pakeitimq.

Jeigu Klientas iki pakeitimq isigaliojimo dienos Kredito unijai neprane5a, kad su pakeitimais
nesutink4 laikoma, kad Klientas su tokiais Sutarties, Mokejimo paslaugq teikimo s4lygq ar lkainiq
pakeitimais sutinka ir pakeitimai isigalioja nurody4 isigaliojimo dien4. Tokiu atveju laikoma, kad
Klientas sutinka su atliktais pakeitimais ir netenka teises pareik5ti Kredito unijai savo nesutikimo ir
(ar) pretenzijq ddl tokiq pakeitimq turinio.

Kredito unija turi teisg vienaiali5kai keisti Bendr4j4 sutarti nepriklausomai nuo tokios Bendrosios
sutarties sqlygq, t.y. nepdklausomai nuo to, ar tokia Kredito unijos teise yra nustaqta Bendrojoje
sutartyje ir (ar) Bendrojoje sutartyje yra numatyta kitokiajos keitimo tvarka.

t4. SALYGU TATKYMAS

Jei Siq Sqlygq ir po liq S4lygq ar jq pakeitimo isigaliojimo tarp Kredito unijos ir Kliento sudaryq
Surardig del Mokdjimo paslaugq teikimo nuostatos nesutampa, taikomos Sutaraiq nuostatos. J€i Sirt

S4lygq ir iki Siq S4lygq ar jq pakeitimq isigaliojimo tarp Kredito unijos ir Kliento sudarytq Sutardiq
ddl Mokdjimo paslaugq teikimo nuostatos nesutamp4 taikomos 3iq Sqlygq nuostatos.

S4lygos yra sudedamoji visq Sutardiq dalis. Sutaraiq sudedamoji dalis taip pat yra [kainiai ir
atitinkamos konkrediq Mokejimo paslaugq teikimo s4lygos.

rs. SALYGU rsrMTYS

Jei Klientas nera Vartotojas, Kredito unija ir Klientas susitari4 kad Kredito unija turi teisg netaikyti
Siq S4lygq 5.5.3-5.5.5,9.1,9.2, 12.7.3, 12.9.4 punhq.

I6. SUTAREIU GALIOJIMAS IR PABAIGA

Bendroji sutartis galioja neterminuotai, jeigu Sutartyje nenustatlta kitaip.

Kitos Sutartys del Mokejimo paslaugq teikimo galiojajose nusta!,t4 termin4.

Klientas turi teisQ nutraukli Bendrqj4 sutarti ispedamas Kredito unij4 apie nutraukim4 ne vdliau
kaip pries 30 (tisdesimt) dienq.

Klientas, kuris yra Vartotojas, nutraukdamas Bendrqi4 sutarti, nemoka jokio Komisinio atlyginimo,
iSskyrus atvejus, kai nuo Sutarties [sigaliojimo dienos praejo maZiau negu 6 menesiai.

kedito unija gali nutraukii neapibreZtam terminui sudarytq Bendrej4 sutani, praneidama apie
nutraukim4 Klientui, kuris yra Vartotojas, ne vdliau kaip prie5 60 (Se5iasde5imt) dienq, o Klientui,
kuris nera Vartotojas, ne v€liau kaip prieS 15 (penkiolika) dienq iki Bendrosios sutarties
nutraukimo datos, iSskynrs atvejus, kai istatymai nustato kitaip.

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

Bendrosios sutarties nutraukimas neatleidZia Kliento nuo visq isipareigojimq Kredito unijai,
atsiradusiq iki jos nutraukimo dienos, tinkamo ivykdymo. Mokdjimo operacijos, inicijuotos pagal
sutarti iki sutarties nutraukimo dienos, baigiamos atlikti vadovaujantis iki Sutarties nutraukimo
galiojusiomis Sutarties nuostatomis, iSskyrus atvejus, kai Kredito unija ir Klientas susitaria kitaip.
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Lietuvos Respublikos istatymuose, Sutaftyje, Mokojimo paslaugq teikimo s4lygose nustaBtais
atvejais Kredito unija turi teisQ nutraukti Bendrejq sutarti nedelsdama ar atsisalryti atliki Mokejimo
operacijq nepriklausomai nuo to, ar tokia Kredito unijos teise yra nustat,,ta Sutartyje ir (ar)
Sutartyje yra numat)4a kitokia ios nutraukimo tvarka.

Kredito unij4 nutraukusi Sutarti, automati5kai perveda Kliento lesas i Kredito unijos speciali4
s4skaitq kurioje laikomos Klientq l65os patikejimo pagrindais.

Kliento leSos i5 Ifuedito unijos specialios s4skaitos i5mokamos Klientui tik jam atyykus i Kredito
unijq ir pateikus ralytini pralymq.

17. KLIENTU TEISIV GYNIMAS

S4lygoms, lkainiams, Mok€jimo paslaugq teikimo s4lygoms ir Saliq sudarytoms Sutartims taikoma
Lietuvos Respublikos teise.

Klientq pralymus ir (ar) skundus del Kredito unijos veiksmq, kuriais Kredito unija galejo paZeisti
istatymrl, Sutartiq, reglamentuojandiq Mok€jimo paslaugq teikimq, reikalavimus ir (ar) Kliento
teisetus interesus, nagrineja Kredito unija. Gindai sprendZiami derybq keliu.

Klientq pralymus (skundus) Kredito unija nagrineja nemokamai.

Klientas, kuris nera Vartotojas, manydamas, kad del Kredito unijos veiksmq patyre Zal4 ar Kredito
unija paieid€ jo teises ar istatymq saugomus interesus, turi teisg rastu kreiptis i Kredito unij4 ir
pagristi savo reikalavim6 o Kredito unija ne veliau kaip per 30 (trisdesimt) dientl nuo Kliento
kreipimosi gavimo dienos isipareigoja pateikti raiytini atsakym4.

Jeigu Klientas )ra Vartotojas, jis taip pat turi teisg kreiptis i isankstin? gindq sprendimo ne teisme
institucij4 - Lietuvos bankq. Vartotojas, manydamas, kad del Kredito unijos veiksmq patyrd, Lal4 ar
Kredito unija paZeide jo teises ar istatymq saugomus interesus, turi teisg raitu keiptis i Kredito
unijq ir pagristi savo reikalavim4. Vartotojas privalo kreiptis i Kredito unij4 ne veliau kaip per 3
(tris) mdnesius nuo tos dienos, kuriq pastarasis suZinojo arba turejo suZinoti apie savo teisiq arba
teisetq interesq pateidimq. Kredito unija ne veliau kaip per 14 (keturiolika) dienrl nuo vartotojo
kreipimosi gavimo dienos isipareigoja pateikti raiytini atsakymq. Vartotojo pralym4 (skundq)
Kredito unija iSnagrineja nemokamai.

Kai Kredito unija netenkina vartotojo reikalavimq arba juos tenkina is dalies, per vienerius metus
nuo kreipimosi I Kredito unijq Vartotojas turi teisQ kreiptis i Lietuvos banko prieZiUros tamybE
(www.lb.lt), adresu Zirmfinq g. l5l, LT-09128 Vilnius.
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