TERMINUOTASIS INDĖLIS
SUTARTIS NR.
Vilnius, Data
1. TERMINUOTOJO INDĖLIO 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. PAŠTO ADRESAS

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 INDĖLIO SUMA (skaičiais ir žodžiais) IR VALIUTA

2.2 METINĖ PALŪKANŲ NORMA (proc.)

2.3 INDĖLIO SĄSKAITOS NR.

2.4 METINĖ PALŪKANŲ NORMA NUTRAUKUS
SUTARTĮ PRIEŠ TERMINĄ (proc.)

2.5 INDĖLIO IR PALŪKANŲ IŠMOKĖJIMO SĄSKAITOS NR.

2.6 INDĖLIO PABAIGOS DATA (skaičiais)

2.7 TERMINAS (skaičiais ir žodžiais)

2.8 PALŪKANŲ MOKĖJIMO PERIODIŠKUMAS (palūkanos
išmokamos avansu/ palūkanos išmokamos kas mėnesį/ palūkanos
išmokamos indėlio terminui pasibaigus)

2.9 KAS MĖNESĮ MOKAMŲ PALŪKANŲ
DATA

2.10 SUTARTIES AUTOMATINIS PRATĘSIMAS (taikomas/netaikomas)

2.11 SUTARTIES PRATĘSIMO RŪŠIS (su palūkanomis/ be palūkanų/ kita kliento nurodyta suma)

2.12 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 ŠALIŲ 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)

TERMINUOTO INDĖLIO SUTARTIES BENDROSIOS
SĄLYGOS
1. Sutarties objektas:
1.1. Sutartis
reglamentuoja
santykius,
atsirandančius
Indėlininkui perduodant pinigus į Indėlininko vardu Kredito
unijoje atidarytą terminuoto indėlio sąskaitą bei Kredito unijai
Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais grąžinant
Indėlininko perduotą pinigų sumą. Indėlininko ir Kredito unijos
santykius, atsirandančius Indėlininkui padedant Kredito unijoje
indėlį ir Kredito unijai jį grąžinant, taip pat reglamentuoja
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, kiti įstatymai ir teisės
aktai, taip pat Kredito unijos klientų aptarnavimo ir paslaugų
teikimo bendrosios sąlygos.
2. Indėlininkas:
2.1 Įsipareigoja laikyti Kredito unijoje terminuotąjį indėlį
(toliau – Indėlis) iki Sutartyje nustatyto Indėlio termino
pabaigos.
2.2 Įsipareigoja į Indėlio sąskaitą (toliau – Sąskaita) įnešti
Indėlio sumą Sutartyje nustatyta tvarka.
2.3
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.
2.4 Turi teisę atsiimti Indėlį prieš terminą. Tokiu atveju
Indėlininkas įsipareigoja raštu pranešti apie tai Kredito unijai ne
vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki Indėlio atsiėmimo
dienos.
2.5 Norėdamas atsiimti Indėlį grynaisiais pinigais įsipareigoja
informuoti Kredito uniją raštu ne vėliau kaip prieš 5 (penkias)
darbo dienas.
2.6 Jeigu Indėlininkas yra fizinis asmuo, pasikeitus Indėlininko
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.
2.7 Jeigu Indėlininkas yra juridinis asmuo, pasikeitus juridinio
asmens įstatams, vadovams, atstovams ar kitiems asmenims,
turintiems teisę Indėlininko 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.
2.8 Praradus Sutartį nedelsiant apie tai pranešti Kredito unijai
raštu.
3. Kredito unija:
3.1 Garantuoja Indėlio saugumą jai nuosavybės teise
priklausančiu turtu.
3.2 Užtikrina informacijos apie Indėlininką, Sąskaitą ir visų
atliekamų finansinių operacijų slaptumą. Kredito unija
įsipareigoja informaciją teikti tik Indėlininkui, antrajam
terminuoto indėlio savininkui, jeigu jis yra, ir/ar jo atstovams bei
kitiems asmenims Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais
atvejais ir tvarka.
3.3 Įsipareigoja atidaryti Indėlininkui Sąskaitą ir į ją įskaityti
Indėlio sumą bei ją tvarkyti Sutartyje nustatyta tvarka.
3.4 Įsipareigoja už Indėlį, laikomą Kredito unijoje iki Sutartyje
nustatyto Indėlio termino pabaigos, mokėti palūkanas, nustatytas
Kredito unijos atsižvelgiant į Indėlio sumą, terminą, rūšį, valiutą
ir galiojusias Sutarties sudarymo dieną.
3.5 Jei Indėlininkas Indėlį ar jo dalį atsiima prieš terminą,
įsipareigoja grąžinti Indėlį Indėlininkui. Tokiu atveju, Kredito
unija už Indėlį palūkanų nemoka.
4. Palūkanų skaičiavimas ir mokėjimo tvarka:
4.1. Palūkanos pradedamos skaičiuoti dieną, einančią po dienos,
kurią Indėlininkas įnešė Indėlio sumą į Sąskaitą, t.y. palūkanos
už pinigų įmokėjimo dieną neskaičiuojamos, ir skaičiuojamos iki

Sutartyje nurodyto Indėlio termino dienos, išskyrus paskutinę
Indėlio termino dieną, t. y. palūkanos už paskutinę Indėlio
termino dieną neskaičiuojamos, jeigu Sutartyje nenumatyta
kitaip.
4.2. Palūkanos skaičiuojamos taikant metodą – 365/kalendorinis
dienų skaičius.
4.3. Palūkanas už Indėlį Kredito unija Indėlininkui moka Indėlio
termino pabaigoje, o jei ši diena yra ne darbo diena, kitą po
nedarbo dienos einančią Kredito unijos darbo dieną. Indėlininkui
Sutarties sudarymo metu pasirinkus periodinį palūkanų
mokėjimą, palūkanos gali būti reguliariai pervedamos į
Indėlininko nurodytą Indėlininko indėlio iki pareikalavimo
sąskaitą, nurodytą Sutartyje, (toliau – Einamoji sąskaita), o jeigu
tokia sąskaitą nebuvo atidaryta, į Kredito unijos tam tikslui
atidarytą sąskaitą. Tokiu atveju yra taikoma Kredito unijos
valdybos nustatyta palūkanų norma. Jeigu Sutartyje nesusitarta
kitaip, nuo palūkanų palūkanos neskaičiuojamos. Indėlio sumą
Kredito unija Indėlininkui grąžina Indėlio pabaigos dieną, o jei ši
diena yra ne darbo diena, kitą po nedarbo dienos einančią
Kredito unijos darbo dieną.
4.4. Pasibaigus nustatytam Indėlio terminui, palūkanos
priskaičiuojamos ir mokamos Sutarties 4.1 - 4.3 punktuose
nustatyta tvarka. Jeigu Sutarties šalys susitarė, kad Indėlio
terminas nepratęsiamas ar Sutarties šalys Sutartyje nesusitarė
kitaip, pasibaigus Indėlio terminui, palūkanos neskaičiuojamos.
4.5. Indėlininkui atsiimant Indėlį ar dalį jo prieš terminą ir esant
išmokėtoms palūkanoms, grąžinamo Indėlio suma mažinama
išmokėtų palūkanų suma.
4.6. Priklausomai nuo Indėlininko nurodyto Sutarties pratęsimo
būdo, suėjus Sutartyje nustatytam Indėlio terminui ir
Indėlininkui neatsiėmus jam priklausančių lėšų, Indėlio termino
pabaigos dieną susikaupusių palūkanų suma bus pervesta į
Einamąją sąskaitą (pratęsimo be priskaičiuotų palūkanų būdas)
arba į Sąskaitą (pratęsimo su priskaičiuotomis palūkanomis
būdas).
5. Sutarties
galiojimas,
keitimas,
pratęsimas
ir
nutraukimas:
5.1. Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai 1) Indėlininkas tampa
Kredito unijos nariu ir 2) Indėlininkas ar kitas asmuo įneša arba
perveda visą Indėlio sumą į Sąskaitą, ir galioja iki visiško Indėlio
ir palūkanų grąžinimo. Pinigai į sąskaitą turi būti įnešti per 5
kalendorines dienas nuo Sutarties sudarymo datos, priešingu
atveju Sutartis netenka galios, iš Indėlininko ar trečiųjų asmenų
gautos sumos, prieš tai išskaičius iš jų Kredito unijai mokėtinus
mokesčius, grąžinamos į Einamąją sąskaitą (jeigu tokia sąskaitą
nebuvo atidaryta, į Kredito unijos tam tikslui atidarytą sąskaitą),
o Indėlio Sąskaita uždaroma. Jei Indėlininko Sąskaitoje nėra
pakankamai lėšų Kredito unijos sistema tikrins Sąskaitos balansą
penkių kalendorinių dienų laikotarpyje nuo Sutarties sudarymo,
tikslu nustatyti ar Sąskaitos likutis atitinka Indėlio sumą.
Nustačius, kad Sąskaitoje likutis yra mažesnis nei Indėlio suma,
Sutartis laikoma nesudaryta. Jei Indėlininko Sąskaitoje penkių
kalendorinių dienų laikotarpyje sukaupiama lėšų suma,
atitinkanti Indėlio sumą, Sutartis įsigalioja. Tokiu atveju Indėlio
pabaigos terminas yra nukeliamas tokiam dienų skaičiui, kuris
yra susijęs su vėlesniu Sutarties įsigaliojimu.
5.2. Indėlio įnešimu laikomas lėšų pervedimas arba įmokėjimas
grynais pinigais į Indėlininko Sąskaitą Kredito unijoje.
5.3. Valstybės valdžios, valdymo institucijoms, Lietuvos bankui
priėmus kredito įstaigoms privalomus vykdyti teisės aktus,
reglamentuojančius indėlių politiką (indėlių palūkanų
apmokestinimas, palūkanų normų nustatymas ir pan.) Kredito
unija turi teisę vienašališkai pakeisti Sutarties sąlygas.
5.4. Palūkanų norma už Indėlį, kurio terminas yra ne trumpesnis
kaip vieneri metai, gali būti koreguojama (įskaitant ir palūkanų
normos sumažinimą) Kredito unijos sprendimu. Indėlininkas
informuojamas raštu ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt)
kalendorinių dienų iki palūkanų normos pakeitimo. Jei per 30
(trisdešimt) kalendorinių dienų po pranešimo išsiuntimo
Indėlininkas nepareiškia raštu noro šią Sutartį nutraukti, Kredito
unija už Indėlį moka rašte nurodytą, Kredito unijos valdybos

patvirtintą, palūkanų normą. Jei indėlininkas per 30 (trisdešimt)
kalendorinių dienų pareiškia norą šią Sutartį nutraukti, Sutartis
nutraukiama, o Indėlininkui grąžinamas Indėlis ir priskaičiuotos
palūkanos už faktinį Indėlio laikymo Kredito unijoje terminą.
Kredito unija turi teisę vienašališkai keisti ir kitas Sutarties
sąlygas šiame punkte nustatyta tvarka.
5.5. Jeigu Sutartyje nurodyta, kad Indėliui taikoma automatinio
pratęsimo sąlyga, Kredito unija įsipareigoja automatiškai
Indėlininko nurodytu Sutarties pratęsimo būdu (Sutarties
pratęsimas be priskaičiuotų palūkanų ar Sutarties pratęsimas su
priskaičiuotomis palūkanomis) pratęsti šią Sutartį tokiam pačiam
Indėlio terminui ir tokiomis pačiomis sąlygomis, kokios buvo
nustatytos Sutartyje, išskyrus metinę palūkanų normą mokamą
už Indėlį. Jei Kredito unija tokiomis sąlygomis indėlių nepriima
(neatitinka minimalios indėlio sumos, minimalaus ar
maksimalaus termino ir kt.), Sutartis pratęsiama panašiausiomis
sąlygomis, kuriomis Kredito unija priima indėlius ir jeigu tai yra
įmanoma. Už Indėlį per pratęstą laikotarpį mokamos palūkanos,
kurios buvo nustatytos Kredito unijoje Sutarties pratęsimo dieną.
Jeigu Sutarties pratęsimas nėra įmanomas, Kredito unija Indėlį ir
priskaičiuotas palūkanas perveda į Einamąją sąskaitą ar kitą
Indėlininko nurodytą ar Kredito unijos tam tikslui atidarytą
sąskaitą. Sutarties pratęsimo diena laikoma Indėlio termino
pabaigos diena, o jei tokia diena yra nedarbo diena, Sutarties
pratęsimo diena laikoma kita po nedarbo dienos einanti Kredito
unijos darbo diena. Sutarties pratęsimų skaičius neribojamas.
Jeigu Indėlininkas nesutinka su naujai Kredito unijos
nustatytomis sąlygomis, Indėlininkas apie tai turi informuoti
Kredito uniją ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo
pratęsimo sąlygų informavimo dienos. Indėlininkui nesutinkant
su Sutarties pratęsimo sąlygomis ir apie tai informavus Kredito
uniją šiame punkte nustatyta tvarka, Kredito unija išmoka Indėlio
sumą ir priskaičiuotas palūkanas Sutartyje nustatyta tvarka. Tuo
atveju, jei Indėlininkas miršta, Unija turi teisę Sutarties
automatiškai nepratęsti ir Indėlį bei priskaičiuotas palūkanas
pervesti į Einamąją sąskaitą.
5.6. Indėlininkui atsiėmus Indėlio dalį prieš Indėlio terminą,
Kredito unija turi teisę nutraukti Sutartį apie tai informuodama
Indėlininką ir likusią Indėlio dalį pervesdama į Einamąją sąskaitą
ar kitą Indėlininko nurodytą ar Kredito unijos tam tikslui
atidarytą sąskaitą. Indėlio dalies atsiėmimo atveju palūkanos už
Indėlį nemokamos. Indėlis negali būti papildytas.
5.7. Kredito unija turi teisę nutraukti Sutartį LR teisės aktų
pagrindu įgaliotoms institucijoms pateikus Kredito unijai
sprendimą nurašyti lėšas ar dalį jų nuo Sąskaitos. Sutarties
nutraukimo šiame punkte nurodytu atveju, likusi Indėlio suma

pervedama į Sąskaitą Kredito unijoje ar kitą tam specialiai
atidarytą Indėlininko sąskaitą. Tokiu atveju taikomos Sutarties
4.5 ir 5.6 punktų sąlygos.
6. Asmens duomenų apsauga
6.1. Kredito unija turi teisę tvarkyti Sutartyje Indėlininko
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.).
6.2. Indėlininko 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 Indėlininko 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. Indėlininkas 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
Indėlininkas turi teisę kreiptis į Kredito unijos duomenų
apsaugos pareigūną el. pašto adresu: info@sauletaunija.lt
7. Kitos sąlygos:
7.1. 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.
7.2. Indėlininkas be Kredito unijos sutikimo neturi teisės
perleisti tretiesiems asmenims iš Sutarties kylančių teisių ir
pareigų.
7.3. Ši Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą
juridinę galia, iš kurių po vieną tenka Sutartį pasirašiusioms
šalims.

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

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

