EINAMOJI SĄSKAITA
SUTARTIS NR.
Vilnius, Data

1. EINAMOSIOS SĄSKAITOS SUTARTIES (toliau –Sutartis) ŠALIŲ DUOMENYS
KREDITO UNIJA (pavadinimas ir adresas) (toliau – Unija)

Kredito unija SAULĖGRĄŽA, Senasis Ukmergės kel. 4, Užubalių k.

Sutarties sudarymo vieta: A. Jakšto g. 12, Vilnius

ĮMONĖS KODAS

TELEFONAS

EL. PASTAS

302894776

+37052722877; +37061010175

info@sauletaunija.lt

NARYS (vardas ir pavardė / teisinė forma ir pavadinimas) (toliau – Klientas)

ASMENS / ĮMONĖS KODAS

ADRESAS

TELEFONAS, FAKSAS, EL. PAŠTO ADRESAS

ATSTOVO PAREIGOS, VARDAS, PAVARDĖ, ASMENS KODAS

ATSTOVO ĮGALIOJIMO DATA IR NR

2. PAGRINDINĖS SUTARTIES SĄLYGOS
2.1 ATSISKAITOMOSIOS SĄSKAITOS NUMERIS

2.2 ATSISKAITOMOSIOS SĄSKAITOS VALIUTA

2.3 PAPILDOMOS SĄLYGOS

KLIENTAS (JO ATSTOVAS) PATVIRTINA, KAD SUSIPAŽINO SU SUTARTIES BENDROSIOMIS KLIENTŲ APTARNAVIMO TAISYKLĖMIS, UNIJOS
MOKĖJIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOMIS, PASLAUGŲ IR OPERACIJŲ ĮKAINIAIS IR VISOS SUTARTIES SĄLYGOS SU JUO BUVO APTARTOS
INDIVIDUALIAI IR JAM IŠAIŠKINTOS PRIEŠ PASIRAŠANT SUTARTĮ. KLIENTAS (JO ATSTOVAS) VISAS SUTARTIES SĄLYGAS SUPRANTA, SU
JOMIS SUTINKA IR JOS IŠREIŠKIA TIKRĄJĄ JO VALIĄ.
KLIENTAS (JO ATSTOVAS) PATVIRTINA, KAD YRA INFORMUOTAS APIE TAI, KAD KREDITO UNIJA „SAULĖGRĄŽA“ YRA LIETUVOS
RESPUBLIKOS INDĖLIŲ GARANTIJŲ SISTEMOS DALYVIS.
KLIENTAS (JO ATSTOVAS) SUTINKA, KAD SĄSKAITOS IŠRAŠAI, INFORMACIJA INDĖLININKUI IR KITA SU ŠIA SUTARTIMI SUSIJUSI
INFORMACIJA BŪTŲ PATEIKIAMA ELEKTRONINIU BŪDU AUKŠČIAU NURODYTO ELEKTRONINIO PAŠTO ADRESU.
SUTARTIES ŠALŲ PARAŠAI
UNIJA (UNIJOS ATSTOVO PAREIGOS, VARDAS IR PAVARDĖ, PARAŠAS,
ANTSPAUDAS)

KLIENTAS (VARDAS IR PAVARDĖ / TEISINĖ FORMA IR PAVADINIMAS,
JURIDINIO ASMENS ATSTOVO PAREIGOS, VARDAS IR PAVARDĖ, PARAŠAS,
ANTSPAUDAS)

Einamosios sąskaitos sutartis. 1 puslapis iš 3

EINAMOSIOS SĄSKAITOS SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS

1. Sutarties objektas:
1.1. Sutartis reglamentuoja santykius dėl sąskaitos (toliau Sąskaita) Klientui atidarymo, tvarkymo ir operacijų Sąskaitoje
vykdymo. Kliento ir Kredito unijos santykius, atsirandančius
Klientui atidarant Sąskaitą, atliekant operacijas ir paslaugas,
taip pat reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis
kodeksas, kiti įstatymai ir teisės aktai, taip pat Kredito unijos
klientų aptarnavimo ir paslaugų teikimo bendrosios sąlygos.
2.
Klientas:
2.1. Pasirašydamas Sutartį patvirtina, kad yra susipažinęs su
Kredito unijos valdybos patvirtintais mokesčių už paslaugas
tarifais.
2.1. Pasirašydamas Sutartį patvirtina, kad yra susipažinęs su
atmintine „Informacija indėlininkui” ir atvejais, kai indėliai
nėra draudžiami ir kai yra taikomi indėlių draudimo išmokų
mokėjimo apribojimai. Atmintinė yra neatskiriama šios
sutarties dalis ir atiduodama klientui kartu su sutartimi.
2.2. Turi teisę Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis
vykdyti operacijas Sąskaitoje bei naudotis kitomis Kredito
unijos teikiamomis paslaugomis.
2.3. Įsipareigoja vykdyti finansines operacijas pagal
Lietuvos banko patvirtintas taisykles ir kitus teisės aktus, taip
pat mokėti už Kredito unijos teikiamas paslaugas ir atliekamas
operacijas pagal Kredito unijos valdybos patvirtintus
mokesčių už paslaugas tarifus.
2.4. Sąskaitos tvarkymo ir kasos operacijų vykdymo
dokumentus pateikti pagal Kredito unijos nustatytus
reikalavimus.
2.5. Įsipareigoja iš anksto informuoti Kredito unija, jeigu
pageidauja, kad Kredito unija jam išmokėtų grynųjų pinigų
sumą.
2.6. Jeigu nėra atskiro susitarimo tarp Kredito unijos ir
Kliento dėl Sąskaitos kreditavimo, pateikti Kredito unijai
finansinį padengimą mokėjimo nurodymui įvykdyti ne vėliau
kaip mokėjimo nurodyme nurodytą mokėjimo nurodymo
įvykdymo datą.
2.7. Sąskaitoje nesant pakankamai lėšų mokesčiams už
suteiktas paslaugas ir atliktas operacijas nurašyti, per 3 (tris)
darbo dienas nuo Kredito unijos pareikalavimo dienos,
įmokėti į Sąskaitą trūkstamą pinigų sumą.
2.8. Sąskaitoje nesant pakankamai lėšų klaidingai
įskaitytoms lėšoms nurašyti, per 3 (tris) darbo dienas nuo
Kredito unijos pareikalavimo dienos, grąžinti Kredito unijai į
Sąskaitą klaidingai įskaitytas lėšas.
2.9. Jeigu Klientas yra fizinis asmuo, pasikeitus Kliento
vardui, pavardei, gyvenamajai vietai, asmens dokumentui ne
vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tokių duomenų
ir/ar dokumentų pasikeitimo privalo apie tai raštu pranešti
Kredito unijai.
2.10. Jeigu Klientas yra juridinis asmuo, pasikeitus juridinio
asmens įstatams, vadovams, atstovams ar kitiems asmenims,
turintiems teisę Kliento vardu sudaryti sandorius, ne vėliau
kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tokių aplinkybių
atsiradimo/ pasikeitimo, privalo apie tai raštu pranešti Kredito
unijai ir pateikti su pakeitimais susijusius dokumentus ar
patvirtintas jų kopijas bei išrašą iš Juridinių asmenų registro ir
nustatyta tvarka įformintus pasikeitusių juridiniam asmeniui
atstovaujančių asmenų parašų ir pasikeitusio antspaudo
pavyzdžius bei dokumentus, liudijančius minėtų duomenų
pakeitimą.
2.11. Kredito unijos revizoriaus (auditoriaus) prašymu
informuoti apie Sąskaitos būklę.
2.12. Praradus Sutartį nedelsiant apie tai pranešti Kredito
unijai raštu.

2.13. Klientas turi teisę nutraukti Sutartį apie tai raštu
informuodamas Kredito uniją ne vėliau kaip prieš 5 (penkias)
darbo dienas iki Sutarties nutraukimo
3.
Kredito unija:
3.1. Įsipareigoja atidaryti Sąskaitą neterminuotam laikui.
3.2. Įsipareigoja vykdyti Kliento pavedimus dėl tam tikrų
sumų pervedimo ir išmokėjimo iš Sąskaitos bei atlikti kitas
Kredito unijos atliekamas operacijas su šios rūšies
sąskaitomis.
3.3. Įsipareigoja priimti ir įskaityti Kliento ir trečiųjų
asmenų lėšas į Sąskaitą bei išmokėti Klientui lėšas iš
Sąskaitos tą pačią Kredito unijos darbo dieną.
3.4. Įsipareigoja pagal mokėjimo nurodymus (pavedimus)
gautas Kliento lėšas įskaityti į Sąskaitą Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatytais terminais.
3.5. Įsipareigoja Kliento pateiktus mokėjimo nurodymus
įvykdyti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais terminais.
3.6. Klientui pageidaujant įsipareigoja pranešti apie lėšas jo
Sąskaitoje ir visas finansines operacijas, atliekamas šioje
Sąskaitoje. Klientui pageidaujant, ne vėliau nei per 5 darbo
dienas įsipareigoja pateikti Sąskaitos išrašą. Paskutinio iki
prašymo pateikimo kalendorinio mėnesio laikotarpio sąskaitos
išrašas, nurodant Sąskaitoje esančias lėšas ir visas finansines
su Sąskaita susijusias operacijas, yra pateikiamas nemokamai.
Kitų laikotarpių Sąskaitos išrašai su nurodyta informacija
pateikiami taikant Kredito unijos valdybos patvirtintus
mokesčių už paslaugas tarifus.
3.7. Įsipareigoja Kliento prašymu pateikti Klientui
galiojančius Kredito unijos paslaugų ir operacijų įkainius.
3.8. Įsipareigoja saugoti Kliento, Sąskaitos ir operacijų
paslaptį. Informacija apie Sąskaitą ir joje vykdomas operacijas
kitiems asmenims suteikiama tik Klientui ar jo atstovams
sutikus. Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais
informacija apie Sąskaitą ir joje vykdomas operacijas teikiama
be Kliento sutikimo.
3.9. Kredito unija be Kliento nurodymo gali nurašyti lėšas
nuo Sąskaitos tik teismo sprendimu, kitais Lietuvos
Respublikos teisės aktų, Sutartyje ar kitose tarp Kredito unijos
ir Kliento sudarytose sutartyse nustatytais atvejais.
3.10. Turi teisę nurašyti mokesčius už suteiktas paslaugas ir
atliktas operacijas nuo Sąskaitos paslaugos suteikimo ar
operacijos atlikimo dieną, o lėšų Sąskaitoje nepakankant
reikalauti Klientą įmokėti į Sąskaitą trūkstamą pinigų sumą.
3.11. Turi teisę Klientui nevykdant mokėjimo įsipareigojimų
Kredito unijai, Kliento mokėtinas sumas nurašyti nuo kitų
Kliento sąskaitų Kredito unijoje.
3.12. Turi teisę klaidingo lėšų įskaitymo į Sąskaitą atveju be
Kliento nurodymo nurašyti nuo Sąskaitos klaidingai įskaitytas
lėšas, o lėšų Sąskaitoje nepakankant reikalauti Klientą įmokėti
į Sąskaitą trūkstamą pinigų sumą.
3.13. Turi teisę atsisakyti vykdyti mokėjimo nurodymą, jeigu
kyla įtarimas, kad nurodymą pateikė Kliento neįgaliotas
asmuo arba Kredito unijai pateikti dokumentai yra suklastoti.
3.14. Turi teisę disponuoti Sąskaitoje esančiomis lėšomis su
sąlyga, jeigu užtikrina Kliento teisę netrukdomai disponuoti
tomis lėšomis.
3.15. Kredito unija neatsako už kredito įstaigųkorespondentų ir kitų kredito įstaigų padarytas klaidas ar
užlaikytus mokėjimus.
3.16. Jeigu Sąskaitoje esančios lėšos yra areštuotos ar
disponavimo Sąskaitoje esančiomis lėšomis teisės yra kitaip
apribotos, turi teisę atsisakyti vykdyti bet kokias Kliento
nurodymus atlikti operacijas Sąskaitoje.
4. Sutarties galiojimas, keitimas, pratęsimas ir
nutraukimas:
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4.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos bei
Kliento tapimo Kredito unijos nariu momento ir galioja
neterminuotai, jeigu kitaip nenustatyta Lietuvos Respublikos
teisės aktais.
4.2. Valstybės valdžios, valdymo institucijoms, Lietuvos
bankui priėmus teisės aktus, reglamentuojančius sąskaitų
atidarymo,
tvarkymo,
operacijų
vykdymo
politiką
(apmokestinimas, palūkanų normų nustatymas ir pan.),
privalomus vykdyti kredito įstaigoms, Kredito unija turi teisę
vienašališkai pakeisti šios Sutarties sąlygas.
4.3. Kredito unija turi teisę keisti Sutarties sąlygas, taip pat
mokesčių už paslaugas ir palūkanų dydį. Klientas
informuojamas raštu ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt)
kalendorinių dienų iki Sutarties sąlygų pakeitimo dienos. Jei
per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po pranešimo
išsiuntimo Klientas nepareiškia raštu noro šią Sutartį
nutraukti, Sutarties sąlygų pakeitimas įsigalioja nuo pranešimo
nurodytos dienos. Jei Klientas per 30 (trisdešimt) kalendorinių
dienų pareiškia norą šią Sutartį nutraukti, Sutartis
nutraukiama, o Klientui grąžinamos Sąskaitoje esančios
piniginės lėšos.
4.4. Kredito unija turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama
Klientą ne vėliau kaip prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų,
jeigu Sąskaitoje ilgiau kaip metus neatliekamos jokios
operacijos arba Klientas pažeidžia Sutarties sąlygas ir (ar)
paaiškėja, kad Klientas pateikė Unijai neteisingą informaciją.
4.5. Sutarties nutraukimas yra pagrindas uždaryti Sąskaitą.
Sąskaitos uždarymo atveju Sąskaitoje esančios lėšos
grąžinamos Klientui tokias lėšas perduodant Klientui ar
pervedant į Kliento nurodytą sąskaitą.
5.
Asmens duomenų apsauga
5.1. Kredito unija turi teisę tvarkyti Sutartyje Kliento
pateiktus asmens duomenis Sutarties sudarymo, vykdymo,
apskaitos, kontrolės, informavimo apie įsipareigojimų
vykdymą tikslais, Kredito unijai taikomų teisinių prievolių
tikslu bei dėl teisėtų Kredito unijos ir kitų trečiųjų šalių
interesų (teisinis pagrindas - Bendrojo duomenų apsaugos
reglamento 6 str. 1 d. a)-c), f) p.).
5.2. Kliento asmens duomenų gavėjais gali būti duomenų
tvarkytojai, teikiantys Kredito unijai IT, el. bankininkystės,
apskaitos ir teisines paslaugas, bei duomenų valdytojas –
Lietuvos bankas. Kredito unija saugo Kliento asmens
duomenis Sutarties galiojimo metu ir 10 metų po Sutarties
pasibaigimo, išskyrus atvejus, kai teisės aktai nustato ilgesnius
duomenų saugojimo terminus. Kredito unija įsipareigoja
tvarkyti asmens duomenis laikydamasi asmens duomenų
teisės aktų reikalavimų, užtikrinti tvarkomų duomenų
saugumą bei įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines
priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto

sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet
kokio neteisėto tvarkymo. Klientas turi teisę i) prašyti, kad
Kredito unija leistų susipažinti su pateiktais asmens
duomenimis ir juos ištaisytų; ii) prašyti, kad Kredito unija
ištrintų arba apribotų jo asmens duomenų tvarkymą, ir
nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi tuo atveju, jei toks
prašymas neprieštarauja Sutarties vykdymui ir teisės aktams;
iii) į duomenų perkeliamumą; iv) pateikti skundą dėl asmens
duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos
inspekcijai; v) reikalauti bei įgyvendinti kitas asmens
duomenų apsaugos teisės aktuose numatytas savo teises.
Visais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais
Klientas turi teisę kreiptis į Kredito unijos duomenų apsaugos
pareigūną el. pašto adresu: info@sauletaunija.lt.
6.
Kitos sąlygos:
6.1. Klientas prisiima atsakomybę už Kredito unijai
pateiktą klaidingą informaciją bei Kredito unijai pateiktų
mokėjimo nurodymų rekvizitų teisingumą.
6.2. Jeigu Kredito unija ne laiku įskaito gautas lėšas į
Kliento Sąskaitą arba jas nepagrįstai nurašo iš Sąskaitos, taip
pat jei nevykdo Kliento nurodymų dėl lėšų pervedimo ar
išmokėjimo iš Sąskaitos, Kredito unija privalo mokėti Klientui
Lietuvos Respublikos įstatymų numatytas palūkanas.
6.3. Palūkanos už Sąskaitoje laikomas lėšas nemokamos,
jeigu Kredito unija nenustato kitaip.
6.4. Nesant atskirų susitarimų tarp Kredito unijos ir Kliento
dėl Sąskaitos kreditavimo, mokėjimo nurodymai iš Kliento
Sąskaitos vykdomi lėšų likučio Sąskaitoje ribose.
6.5. Kredito unijos ir Kliento piniginiai reikalavimai, susiję
su Sąskaitos kreditavimu, Kredito unijos paslaugų
apmokėjimu, palūkanų mokėjimu, pasibaigia įskaitymo būdu.
6.6. Nei Klientas, nei Kredito unija neturi teisės perduoti
savo įsipareigojimų pagal Sutartį trečiajai šaliai be raštiško
abiejų šalių sutikimo.
6.7. Ginčai dėl šios Sutarties sprendžiami šalių sutarimu.
Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka. Teisminiai tarp Sutarties šalių kilę
ginčai nagrinėjami LR teismuose pagal Kredito unijos
buveinės vietą
6.8. Klientas be Kredito unijos sutikimo neturi teisės
perleisti tretiesiems asmenims iš Sutarties kylančių teisių ir
pareigų.
Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, kiekvienas jų turi
vienodą juridinę galią ir tenka po vieną Sutartį pasirašiusioms
šalims.

SUTARTIES ŠALŲ PARAŠAI
UNIJA (UNIJOS ATSTOVO PAREIGOS, VARDAS IR PAVARDĖ, PARAŠAS,
ANTSPAUDAS)

KLIENTAS (VARDAS IR PAVARDĖ / TEISINĖ FORMA IR PAVADINIMAS,
JURIDINIO ASMENS ATSTOVO PAREIGOS, VARDAS IR PAVARDĖ, PARAŠAS,
ANTSPAUDAS)
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