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PAGRINDINIO PAJAUS SUTARTIS NR.  

Vilnius, Data 
 
 
 

1. NARYSTĖS 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 

302894776 

TELEFONAS 

+37052722877; +37061010175 

EL. PAŠTAS 

info@sauletaunija.lt 

 

NARYS/ASOCIJUOTAS NARYS (vardas, pavardė / juridinio asmens pavadinimas) (toliau – Narys) 

 

ASMENS / ĮMONĖS KODAS 

 

DEKLARUOTOS GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS/ JURIDINIO ASMENS BUVEINĖS 

REGISTRAVIMO ADRESAS 

 

TELEFONAS, FAKSAS, ELEKTRONINIO PAŠTO 

ADRESAS 

 

 

JURIDINIO ASMENS ATSTOVO PAREIGOS, VARDAS, PAVARDĖ 

  

ĮGALIOJIMO/ATSTOVAVIMO PAGRINDAS (teisinė forma 

ir pavadinimas) 

ADRESAS KORESPONDENCIJAI 

  

 

 

2. PAGRINDINIO PAJAUS ĮNAŠO SUMA, EUR (suma ir žodžiais) 

Įmokėta pajinio įnašo suma:          EUR Suma žodžiais:                            EUR       ct. 

 

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) 
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PAGRINDINIO PAJAUS PASIRAŠYMO SUTARTIES Nr.   

BENDROSIOS SĄLYGOS 

 

1. Sutarties objektas: 

1.1. Ši sutartis (toliau – Sutartis) sudaryta tarp Kredito unijos 

ir pajų įsigyjančio asmens (toliau – Įsigyjantis asmuo), kurie 

toliau kartu vadinami Šalimis. Sutartis reglamentuoja Šalių 

teises ir pareigas bei santykius dėl pajinio įnašo įnešimo už 

pagrindinį pajų į Kredito unijos kapitalą ir tampant Kredito 

unijos nariu (asocijuotu nariu). 

1.2. Pagrindinis pajus suprantamas taip, kaip jis apibrėžtas 

Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatyme ir Kredito unijos 

įstatuose (toliau – Pagrindinis pajus). 

1.3. Ši Sutartis sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

kredito unijų įstatymu (toliau – Įstatymas), Lietuvos banko 

valdybos nutarimais, Kredito unijos įstatais ir kitais Kredito 

unijos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.  

2. Įsigyjančio asmens teisės ir pareigos: 

2.1. Įsigyjantis asmuo įsipareigoja: 

2.1.1 Ne vėliau nei Sutarties specialiojoje dalyje numatytais 

terminais įmokėti Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto dydžio 

pajinį įnašą ir įsigyti Pagrindinį pajų. 

2.1.2 Nuo tapimo Kredito unijos nariu dienos aktyviai 

dalyvauti vykdant Kredito unijos nario pareigas, numatytas 

Įstatyme, kituose įstatymuose, Lietuvos banko teisės aktuose bei 

Kredito unijos įstatuose. 

2.1.3 Laikytis Kredito unijos įstatų, vykdyti Kredito unijos 

valdymo ir priežiūros organų sprendimus ir nutarimus. 

2.1.4 Raštu informuoti Kredito uniją apie savo rekvizitų ir 

kontaktinių duomenų pasikeitimą ne vėliau kaip per 3 darbo 

dienas po šių duomenų pasikeitimo. Neįvykdžius šio 

įsipareigojimo Įsigyjantis asmuo negali reikšti pretenzijų dėl to, 

kad negavo Kredito unijos siunčiamų pranešimų, jeigu Kredito 

unija pastaruosius jam siuntė pagal jai žinomą Įsigyjančio 

asmens adresą ir (ar) kitus rekvizitus, o bet kokia prievolė, 

įvykdyta remiantis šiais duomenimis, yra įvykdyta tinkamai. 

2.1.5 Saugoti žinomus Kredito unijos duomenis, kurie Kredito 

unijos įstatų nustatyta tvarka laikomi Kredito unijos paslaptimi. 

2.1.6 Vykdyti kitas teisės aktuose ir Kredito unijos įstatuose 

numatytas pareigas. 

2.2. Įsigyjantis asmuo turi teisę: 

2.2.1 Įsigijęs Kredito unijos Pagrindinį pajų ir tapęs Kredito 

unijos nariu naudotis Kredito unijos paslaugomis, taip pat įgyja 

visas Kredito unijos nario teises ir pareigas, numatytas Įstatyme, 

kituose įstatymuose, Lietuvos banko teisės aktuose bei Kredito 

unijos įstatuose. 

2.2.2 Įsigijęs Kredito unijos Pagrindinį pajų ir tapęs Kredito 

unijos nariu dalyvauti Kredito unijos visuotiniuose narių 

susirinkimuose ir balsuoti turėdamas vieną balsą, 

nepriklausomai nuo įmokėto pajinio įnašo dydžio. 

2.3. Jokie mokėjimai už įneštą Pagrindinį pajų (palūkanos, 

apyvartai proporcingos išmokos) Įsigyjančiam asmeniui nėra 

mokami. 

2.4. Įsigijęs Kredito unijos Pagrindinį pajų Kredito unijos 

asocijuotas narys turi visas Kredito unijos nario teises ir 

pareigas, išskyrus teisę balsuoti Kredito unijos visuotiniame 

narių susirinkime, būti išrinktam į Kredito unijos valdymo ir 

priežiūros organus, komisijas, komitetus ir tarnybas.  

3. Kredito unijos teisės ir įsipareigojimai: 

3.1. Kredito unija įsipareigoja: 

3.1.1 Priimti ir įskaityti Įsigyjančio asmens įmokėtą pajinį 

įnašą už Pagrindinį pajų į Kredito unijos kapitalą. 

3.1.2 Teisės aktų ir Kredito unijos įstatų nustatyta tvarka 

išduoti sutikimą perleisti Pagrindinį pajų kitiems asmenims jei 

tokio sutikimo išdavimui yra teisės aktuose ir Kredito unijos 

įstatuose numatytos sąlygos. 

3.1.3 Grąžinti Įsigyjančiam asmeniui pajinį įnašą už 

Pagrindinį pajų Lietuvos Respublikos teisės aktų, Kredito unijos 

įstatų ir šios Sutarties nustatytais terminais ir tvarka. 

3.2. Kredito unija turi teisę nustatyti ir keisti pajinio įnašo už 

Pagrindinį pajų dydį ir įmokėjimo į Kredito unijos kapitalą 

tvarką. 

3.3. Kredito unija turi kitas teises ir pareigas, kurias jai 

numato Lietuvos Respublikos teisės aktai ir Kredito unijos 

įstatai. 

4.      Tapimo Kredito unijos nariu tvarka ir momentas: 

4.1. Įsigyjantis asmuo, norintis tapti Kredito unijos nariu, 

privalo raštu pateikti prašymą dėl narystės Kredito unijos 

valdybai. Prašyme jis privalo nurodyti Kredito unijos prašomą 

informaciją ir su juo pateikti Kredito unijos įstatuose nurodytus 

ar kitus Kredito unijos prašomus dokumentus. Pateikdamas 

prašymą dėl narystės Kredito unijoje Įsigyjantis asmuo 

patvirtina, jog atitinka teisės aktuose ir Kredito unijos įstatuose 

numatytas Kredito unijos nario narystės sąlygas. Sprendimą dėl 

Įsigyjančio asmens priėmimo į Kredito unijos narius priima 

Kredito unijos valdyba per 1 mėnesį nuo prašymo Kredito unijai 

pateikimo dienos, jeigu kitoks terminas nenustatytas Kredito 

unijos įstatuose. 

4.2. Įsigyjančiam asmeniui yra žinoma, kad asmuo Kredito 

unijos nariu tampa nuo Kredito unijos valdybos sprendime dėl 

asmens priėmimo į Kredito unijos narius nurodytos asmens 

priėmimo į Kredito uniją dienos, su sąlyga, jog Įsigyjantis 

asmuo nustatytu terminu įmoka pajinį įnašą už Pagrindinį pajų. 

Tuo atveju, jei yra priimtas teigiamas Kredito unijos valdybos 

sprendimas, tačiau Įsigyjantis asmuo pajinio įnašo už Pagrindinį 

pajų laiku neįmoka, Įsigyjantis asmuo Kredito unijos nariu 

netampa, o Kredito unijos valdybos sprendimas dėl Įsigyjančio 

asmens priėmimo į Kredito unijos narius tokio asmens atžvilgiu 

netenka galios be atskiro Kredito unijos pranešimo Įsigyjančiam 

asmeniui. 

4.3. Jei dėl kokių nors priežasčių Įsigyjančio asmens pajinis 

įnašas už Pagrindinį pajų yra įmokamas iki Kredito unijos 

valdybos sprendimo dėl Įsigyjančio asmens priėmimo į Kredito 

unijos narius priėmimo dienos, o Kredito unijos valdybos 

sprendimu Įsigyjantį asmenį į Kredito unijos narius atsisakoma 

priimti, įmokėtas pajinis įnašas už Pagrindinį pajų grąžinamas į 

Įsigyjančio asmens nurodytą sąskaitą ne vėliau nei per 1 mėnesį 

nuo Kredito unijos valdybos sprendimo atsisakyti priimti 

Įsigyjantį asmenį į Kredito unijos narius priėmimo dienos, jei 

Kredito unijos įstatuose nenustatytas kitoks grąžinimo terminas. 

5. Pagrindinio pajaus perleidimo tretiesiems asmenims 

tvarka: 

5.1. Įsigyjantis asmuo Kredito unijos sutikimu turi teisę 

disponuoti Pagrindiniu pajumi Kredito unijos įstatų ir šios 

Sutarties nustatyta tvarka. 

5.2. Įsigyjantis asmuo neturi teisės perleisti Pagrindinio 

pajaus kitiems asmenims jei dėl to nėra gautas Kredito unijos 

sutikimas. Norėdamas perleisti Pagrindinį pajų kitiems 

asmenims Įsigyjantis asmuo privalo kreiptis į Kredito uniją su 

prašymu, kuriame nurodo ketinamo perleisti pajaus rūšį, dydį, 

numatomą perleidimo datą bei asmens, ketinančio įsigyti 

perleidžiamą pajų, duomenis bei aplinkybes, patvirtinančias, jog 

pajų ketinantis įsigyti asmuo pagal Įstatymą ir Kredito unijos 

įstatus gali būti Kredito unijos nariu. 
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5.3. Kredito unija gali atsisakyti išduoti sutikimą Pagrindinio 

pajaus perleidimui, jei jį įsigyjantis asmuo pagal Įstatymą ir 

Kredito unijos įstatus negali būti Kredito unijos nariu ar 

neatitinka narystės kriterijaus, taip pat jei nustato, jog yra kitų 

aplinkybių, dėl kurių pajaus perleidimas yra negalimas. 

6. Pagrindinio pajaus grąžinimas: 

6.1. Pajinis įnašas, sumokėtas už Pagrindinį pajų, gali būti 

grąžinamas tik Įsigyjančio asmens narystei Kredito unijoje 

pasibaigus. 

6.2. Narystė Kredito unijoje pasibaigia, kai: 

6.2.1 Kredito unijos valdyba patenkina nario prašymą išstoti 

iš Kredito unijos; 

6.2.2 Kredito unijos narys pripažįstamas neveiksniu tam 

tikroje srityje Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka; 

6.2.3 Kredito unijos narys pašalinamas iš Kredito unijos; 

6.2.4 Kredito unijos narys − fizinis asmuo – miršta arba 

Kredito unijos asocijuotas narys − juridinis asmuo – 

reorganizuojamas ar likviduojamas; 

6.2.5 Kredito unijos narys perleidžia pagrindinį pajų kitam 

asmeniui; 

6.2.6 Kredito unija likviduojama. 

6.3. Kredito unija, grąžindama pajinį įnašą už Pagrindinį 

pajų, privalo jį proporcingai, atsižvelgdama į tų metų, kuriais 

narystė Kredito unijoje pasibaigė ar kuriais Kredito unijoje buvo 

gautas prašymas grąžinti pajinį įnašą už Pagrindinį pajų, 

patvirtintoje metinėje balansinėje ataskaitoje įrašytas Kredito 

unijos nuostolių sumas, sumažinti. 

6.4. Kredito unija su Įsigyjančiu asmeniu atsiskaito 

išmokėdama jam priklausantį pajinį įnašą už Pagrindinį pajų tik 

po to, kai įvertinusi Kredito unijos finansinę būklę nustato, kad 

atsiskaitymas nekels grėsmės Kredito unijos veiklos stabilumui 

ir patikimumui. Pajinis įnašas už Pagrindinį pajų gali būti 

grąžinamas tik Kredito unijos visuotiniam narių susirinkimui 

patvirtinus metinių finansinių ataskaitų rinkinį, Kredito unijai 

nusprendus su Įsigyjančiu asmeniu atsiskaityti bei gavus 

priežiūros institucijos leidimą mažinti Kredito unijos pajinį 

kapitalą. 

6.5. Pajinis įnašas už Pagrindinį pajų išmokamas per tris 

Kredito unijos darbo dienas, po priežiūros institucijos leidimo 

mažinti pajinį kapitalą gavimo dienos. 

7. Šalių patvirtinimai: 

7.1. Pasirašydamos Sutartį šalys viena kitai patvirtina, kad: 

7.2. Šalis yra teisėtai veikiantis juridinis ir (ar) fizinis asmuo, 

galintis sudaryti Sutartį ir vykdyti prisiimtus įsipareigojimus, o 

Sutartis pasirašyta kiekvienos Šalies tinkamai įgalioto atstovo ir 

Šaliai sukuria galiojančias teises ir pareigas. 

7.3. Sutarties nuostatos atitinka kiekvienos iš Šalių interesus 

ir nenustato vienai kuriai nors Šaliai pranašumą suteikiančių 

sąlygų; Sutarties sudarymas neprieštarauja kitų Šaliai 

galiojančių sutarčių ir (ar) teisės aktų, taip pat ir teismų 

(arbitražo) sprendimų nuostatoms, yra gauti visi reikalingi 

leidimai, pritarimai ir (ar) sprendimai Sutarčiai sudaryti ir 

mokėjimams pagal šią Sutartį atlikti. 

7.4. Įsigyjantis asmuo papildomai patvirtina, kad: 

7.5. Lėšos, panaudotos pajiniams įnašams, yra gautos 

teisėtai. 

7.6. Iki pasirašymo jam buvo sudarytos sąlygos susipažinti 

su Sutartimi, su juo Sutarties sąlygos buvo aptartos ir jam 

išaiškintos individualiai, buvo suprastos, ir nepažeidžia 

Įsigyjančio asmens teisių ir teisėtų interesų. 

8. Sutarties galiojimas: 

8.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 

iki Įsigyjančio asmens narystės Kredito unijoje pabaigos ir visų 

įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo. 

8.2. Sutartis netenka galios be atskiro pranešimo 

Įsigyjančiam asmeniui pateikimo, jei Įsigyjantis asmuo Sutarties 

specialiojoje dalyje numatytu terminu neįmoka Specialiojoje 

dalyje nurodyto pajinio įnašo už Pagrindinį pajų. 

9. Kitos sąlygos: 

9.1. Ši Sutartis, Šalių teisės, pareigos ir tarpusavio santykiai 

aiškinami ir įgyvendinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

teisės aktais. 

9.2. Ginčai dėl šios Sutarties sprendžiami Šalių sutarimu. 

Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos 

įstatymų nustatyta tvarka. Teisminiai tarp Sutarties Šalių kilę 

ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos teismuose pagal 

Kredito unijos buveinės vietą. 

9.3. Sutarties pakeitimai ar papildymai atliekami raštu ir 

pasirašomi abiejų šios Sutarties Šalių. 

9.4. Visi su Sutarties vykdymu susiję arba su reikalavimų, 

kylančių iš Sutarties, gynimu civilinio proceso tvarka susiję 

pranešimai turi būti rašytiniai, siunčiami elektroniniu paštu ir 

siunčiami paštu Sutartyje nurodytais Šalių adresais. Kiekviena 

Šalis turi teisę pasirinkti jai priimtiną pranešimo išsiuntimo 

būdą. Jei pranešimas siunčiamas elektroniniu paštu, laikoma, 

kad jį Šalis gavo tą pačią dieną, jei jis buvo gautas darbo 

valandomis, arba kitą darbo dieną, jei jis buvo gautas ne darbo 

valandomis. Jei pranešimas siunčiamas laišku, laikoma, kad jį 

adresatas gavo praėjus 5 darbo dienoms nuo išsiuntimo. 

9.5. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, kiekvienas jų 

turi vienodą juridinę galią ir tenka po vieną Sutartį 

pasirašiusioms Šalims. 

 

 

 
SUTARTIES ŠALIŲ PARAŠAI 

 
 

UNIJA (unijos atstovo pareigos, vardas ir pavardė, parašas, antspaudas) 

 

 

 
 

 

UNIJOS NARYS (vardas, pavardė, parašas, antspaudas) 

 

 

 

  

 


