TERMINUOTOJO INDĖLIO SUTARTIES BENDROJI DALIS
1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Ši Terminuoto indėlio sutartis (toliau – Sutartis) reglamentuoja Sutartyje nurodyto juridinio asmens (toliau –
Indėlininkas) ir akcinės bendrovės „Mano Bankas“, juridinio asmens kodas 112043081, buveinė registruota
adresu S. Moniuškos g. 27, Vilnius (toliau – Bankas) santykius, atsirandančius Indėlininkui įmokant pinigus į
Indėlininko vardu Banke atidarytą terminuoto indėlio sąskaitą (toliau – Indėlio sąskaita), skirtą indėliui pagal
Sutarties sąlygas laikyti, bei Bankui Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais grąžinant Indėlininko įmokėtą
pinigų sumą (toliau – Indėlis) ir priskaičiuotas palūkanas į Indėlininko vardu Banke atidarytą Indėlio aptarnavimo
sąskaitą (toliau – Indėlio aptarnavimo sąskaita).
1.2. Indėlininko ir Banko santykius, atsirandančius Indėlininkui padedant Banke Indėlį ir Bankui jį grąžinant, taip pat
reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, kiti teisės aktai, taip pat Banko mokėjimo paslaugų teikimo
sąlygos bei Banko patvirtinti asmens duomenų tvarkymo principai.
2. SUTARTIES SUDARYMAS

2.1. Indėlio sutartis sudaroma Indėlininkui atvykus į Banką arba naudojantis Banko interneto banku, arba kitu Bankui
priimtinu būdu pasirašius Sutartį. Interneto banke ar kitomis Bankui priimtinomis priemonėmis sudaryta Sutartis
turi tokią pačią juridinę galią kaip ir sutartis, sudaryta Indėlininkui atvykus į Banką ir pasirašius sutartį.
2.2. Sutartis sudaroma Sutarties sudarymo metu galiojančiuose Banko paslaugų ir operacijų įkainiuose nurodytomis
sąlygomis. Sutikdamas su Banko nustatytomis indėlio sąlygomis ir sudarydamas Sutartį su Banku Indėlininkas
pasirenka indėlio terminą, indėlio sumą, valiutą, palūkanų mokėjimo periodiškumą, Indėlio aptarnavimo sąskaitą,
į kurią grąžinamas Indėlis ir sumokamos palūkanos, bei indėlio pratęsimo sąlygas.
2.3. Indėlininkui sudarius su Banku Sutartį, Indėlininkas turi įmokėti (pavedimu arba grynaisiais pinigais Banko
padalinyje) Indėlio sumą į Indėlio aptarnavimo sąskaitą, nurodytą Sutarties Specialioje dalyje. Bankas Indėlio sumą
iš šios sąskaitos įskaito į Indėlio sąskaitą, kurioje Indėlis yra laikomas visą Indėlio sutartimi nustatytą Indėlio
terminą, nurodytą Sutarties Specialiojoje dalyje. Jeigu Indėlininkas per nustatytą terminą neįmoka į Indėlio
aptarnavimo sąskaitą visos Indėlio sumos, Bankas šią Sutartį be atskiro informavimo nutraukia ir uždaro Indėlio
sąskaitą.
2.4. Indėlininkas įsipareigoja Indėlio sumą įmokėti į Indėlio aptarnavimo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias)
kalendorines dienas nuo Sutarties sudarymo dienos. Bankas be jokio papildomo pranešimo Indėlininkui Indėlio
sumą nuskaito iš Indėlio aptarnavimo sąskaitos į Indėlio sąskaitą tą dieną, kai Indėlio suma įskaitoma į Indėlio
aptarnavimo sąskaitą.
2.5. Sutarties galiojimo laikotarpiu Indėlininkas negali didinti ar mažinti Sutartyje nurodytos Indėlio sumos, taip pat
atsiimti Indėlį dalimis.
3. PALŪKANŲ UŽ INDĖLĮ MOKĖJIMAS

3.1. Už padėtą Indėlį Bankas įsipareigoja mokėti Indėlininkui Banko nustatytą Sutarties sudarymo dieną (arba Indėlio
termino pratęsimo dieną, jei terminas pratęsiamas) galiojančią metinę palūkanų normą, kuri nustatoma atsižvelgiant
į indėlio rūšį, terminą ir indėlio sumą. Palūkanos už Indėlį pradedamos skaičiuoti kitą dieną, einančią po dienos,
kurią Indėlininkas įnešė indėlio sumą į Indėlio aptarnavimo sąskaitą, t. y. palūkanos už pinigų įmokėjimo dieną
neskaičiuojamos.
3.2. Palūkanos skaičiuojamos už Indėlio sąskaitoje esančią sumą, laikant, kad metuose yra 360 dienų, o mėnesyje –
faktinis kalendorinių dienų skaičius.
3.3. Palūkanas už Indėlį Bankas Indėlininkui moka kitą dieną po Indėlio termino pasibaigimo dienos į Indėlio
aptarnavimo sąskaitą. Jeigu Indėlininkas yra pasirinkęs kitokį palūkanų mokėjimo periodiškumą, tuomet palūkanos
Indėlininkui mokamos Sutartyje nustatytu periodiškumu, atitinkamai palūkanas išmokant kitą dieną po kiekvieno
nustatyto Indėlio termino pasibaigimo. Nuo palūkanų palūkanos neskaičiuojamos.
3.4. Indėlininkui nutraukus Sutartį anksčiau nei suėjus terminui, palūkanos už faktinį Indėlio laikymo terminą nėra
mokamos. Jeigu prieš Indėlininkui nutraukiant Sutartį anksčiau termino Indėlininkui buvo išmokėtos palūkanos,
grąžinamo Indėlio suma mažinama išmokėtų palūkanų suma.
3.5. Pratęsiant Indėlio terminą metinė palūkanų norma nustatoma pagal pratęsimo dieną Banke galiojančią metinę
palūkanų normą, kuri viešai skelbiama Banko internetiniame puslapyje.
3.6. Bankas turi teisę vienašališkai pakeisti Sutarties sąlygas dėl palūkanų neatsižvelgdamas į likusį laikotarpį iki
Indėlio termino pabaigos, jeigu valstybės valdžios, valdymo institucijos, Lietuvos bankas priima kredito įstaigoms
privalomus vykdyti teisės aktus, reglamentuojančius indėlių politiką (indėlių palūkanų apmokestinimą, palūkanų
normų nustatymą ir pan.).
4.

ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Bankas įsipareigoja šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka:
4.1.1. Atidaryti Indėlininkui Indėlio sąskaitą, į kurią iš Indėlio aptarnavimo sąskaitos yra įskaitoma Indėlio suma
šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.
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4.2.

4.3
4.4
4.5

4.1.2. Už Indėlį laikomą Banke iki Indėlio termino pabaigos Sutartyje nustatytu periodiškumu mokėti metines
palūkanas.
4.1.3. Užtikrinti Indėlio grąžinimą pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo
įstatymą privalomai jį drausdamas VĮ “Indėlių ir investicijų draudimas” (išskyrus atvejus, kai pagal indėlių
draudimo sąlygas indėlis nėra draudžiamas).
4.1.4. Užtikrinti Indėlininko, Indėlio sąskaitos ir visų su ja susijusių operacijų slaptumą, išskyrus teisės aktų
nustatytus atvejus. Informaciją apie Indėlio sąskaitos būklę ir su ja susijusias operacijas Bankas teikia tik
Indėlininkui ar jo įgaliotam asmeniui. Kitiems asmenims informacija apie Indėlininką ir Indėlio sąskaitą be
Indėlininko sutikimo gali būti teikiama tik teisės aktuose ir/ar šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir atvejais.
4.1.5. Pasibaigus Indėlio terminui ir jo automatiškai nepratęsus arba Indėlininkui pareikalavus prieš terminą
nutraukti Sutartį, grąžinti Indėlį ir palūkanas (jeigu jos mokamos) į Indėlio aptarnavimo sąskaitą Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais.
4.1.6. Bankas turi teisę nepriimti Indėlio ar už priimtą Indėlį neskaičiuoti palūkanų, jeigu Bankui pareikalavus
Indėlininkas ar trečiasis asmuo nepateikia papildomų dokumentų arba duomenų, kurių pateikimas yra
privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba juos įgyvendinančias Banko vidaus tvarkas.
Indėlininkas įsipareigoja šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka:
4.2.1. Įnešti Indėlio sumą į Indėlio aptarnavimo sąskaitą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.
4.2.2. norėdamas nutraukti Sutartį ir atsiimti Indėlį, informuoti Banką raštu ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo
dienas.
Indėlininkas patvirtina, kad su Indėlio draudimo sąlygomis bei asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis susipažino.
Indėlininkui yra žinoma, kad Bankas turi teisę vienašališkai keisti Sutarties sąlygas šioje Sutartyje nustatytais
atvejais ir tvarka.
Indėlininkas turi teisę nutraukti Sutartį ir pareikalauti grąžinti Indėlį anksčiau nustatyto Indėlio termino Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais.
SUTARTIES TERMINO PRATĘSIMAS

5.

5.1. Indėlininkas, sudarant Sutartį, gali pasirinkti automatinio Sutarties pratęsimo sąlygą, atitinkamai pasirenkant
Sutartį pratęsti Indėlio suma arba Indėlio suma kartu su palūkanomis. Tokiu atveju suėjus Sutarties Specialiojoje
dalyje nurodytam Indėlio terminui, Sutartis be atskiro pranešimo bus automatiškai pratęsta tokiai pačiai Sutarties
Specialiojoje dalyje nurodytai Indėlio sumai (išskyrus atvejus, kai Indėlio suma didinama priskaičiuotų ir dar
neišmokėtų palūkanų dydžiu) ir tokiam pačiam terminui, kuriam ji buvo sudaryta. Indėlininkas sutinka su naujai
Banko nustatytomis sąlygomis, jei Indėlio automatinio pratęsimo dieną yra pasikeitusios šia Sutartimi nustatytos
sąlygos.
5.2. Sutarties pratęsimo metu palūkanų dydis bus automatiškai pakeistas į tuo metu tokio tipo indėliams Banko Indėlio
pratęsimo dieną taikomą palūkanų dydį, nustatytą atsižvelgiant į Indėlio rūšį, terminą ir sumą. Pratęsiamo Indėlio
naujo termino pradžios data laikoma sekanti kalendorinė diena po prieš tai buvusios Indėlio termino pabaigos
dienos.
5.3. Priklausomai nuo Indėlininko nurodyto Sutarties pratęsimo būdo, suėjus Indėlio nustatytam terminui ir Indėlininkui
neatsiėmus jam priklausančių lėšų Sutartyje nustatytą dieną, susikaupusių palūkanų suma bus pervesta į Indėlio
aptarnavimo sąskaitą (pratęsimo be palūkanų būdas) arba į Indėlio sąskaitą (pratęsimo su palūkanomis būdas).
5.4. Sutarties automatinio pratęsimo skaičius yra neribojamas, automatinio pratęsimo sąlyga atšaukiama atskiru
Indėlininko prašymu.
5.5. Bankas turi teisę Sutarties automatiškai nepratęsti ir Indėlį grąžinti į Indėlio aptarnavimo sąskaitą, jeigu: (i) suėjus
Sutarties terminui Bankas priėmęs sprendimą nebepriimti tokios rūšies ar tokio termino indėlių, (ii) Bankas yra
gavęs antstolių ar kitų valstybės institucijų reikalavimą nurašyti Indėlininko vardu atidarytoje Indėlio aptarnavimo
sąskaitoje lėšas ar apriboti disponavimą, (iii) pratęsus Sutartį Indėlis nebeatitiks tuo metu Banko nustatytų indėlių
priėmimo sąlygų (minimalios ar maksimalios indėlio sumos, minimalaus ar maksimalaus indėlio termino ir kt.).
5.6. Jeigu Indėlininkas nurodo, kad Sutartis automatiškai nėra pratęsiama, suėjus Sutarties Specialiojoje dalyje
nurodytam Indėlio terminui, Indėlis kartu su priskaičiuotomis ir neišmokėtomis palūkanomis sekančią darbo dieną
pervedami į Indėlio aptarnavimo sąskaitą ir Indėlio sąskaita uždaroma.
6.

SUTARTIES SĄLYGŲ KEITIMAS

6.1. Indėlininko prašymu gali būti keičiamos Indėlio termino pratęsimo sąlygos, taip pat Indėlio aptarnavimo sąskaita
į kitą Banke esančią sąskaitą, į kurią bus grąžinamas Indėlis ir už Indėlį priskaičiuotos palūkanos.
6.2. Bankas turi teisę vienašališkai keisti šios Sutarties sąlygas, apie tai prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu
informavęs Indėlininką. Bankas neturi teisės vienašališkai keisti Indėlio termino ir už Indėlį mokamų palūkanų
(išskyrus atvejį, nurodytą Sutarties Bendrosios dalies 3.6 punkte), jau nustatytų sudarant ar pratęsiant Sutartį.
Indėlininkas, nesutikdamas su Banko vienašališkai pakeistomis Sutarties sąlygomis, per 30 (trisdešimt)
kalendorinių dienų turi teisę atvykti į Banko padalinį ar kitu Banko nurodytu būdu nutraukti Sutartį prieš terminą.
Tokiu atveju Sutartis nutraukiama 5 (penktą) kalendorinę dieną nuo raštiško pareiškimo apie Sutarties nutraukimą
Bankui pateikimo dienos. Šiame punkte numatytu atveju nutraukus Sutartį prieš terminą Bankas už Indėlį
Indėlininkui sumoka iki Sutarties nutraukimo dienos priskaičiuotas palūkanas.
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7.

PRETENZIJŲ NAGRINĖJIMO IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

7.1. Indėlininkas, manydamas, kad Bankas pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, pirmiausia turi raštu ne vėliau kaip
per 3 (tris) mėnesius nuo tos dienos, kurią sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisių ar teisėtų interesų
pažeidimą, kreiptis į Banką ir nurodyti savo reikalavimą bei ginčo aplinkybes. Bankas Indėlininko kreipimąsi
išnagrinėja ir į jį atsako ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo kreipimosi gavimo dienos, jeigu įstatymai
nenustato kitaip. Šiame punkte nurodytas pretenzijas Bankas nagrinėja nemokamai.
7.2. Jeigu Banko atsakymas Indėlininko netenkina arba jeigu jam nebuvo atsakyta per aukščiau nurodytą terminą,
Indėlininkas per 1 (vienerius) metus nuo kreipimosi į Banką dienos turi teisę kreiptis su prašymu į Lietuvos banką,
adresas Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius arba el. paštu info@lb.lt, interneto svetainės adresas www.lb.lt, dėl
išankstinio ginčų sprendimo ne teisme teisės aktų nustatyta tvarka. Reikalavimus prašymui nustato Lietuvos
Respublikos Lietuvos banko įstatymas.
7.3. Kitos Indėlininko teisės bei galimai pažeistų teisių ir įstatymų saugomų interesų gynimo priemonės yra nurodytos
Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse bei kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
8.

SUTARTIES PASIBAIGIMAS

8.1. Sutartis pasibaigia suėjus Sutartyje nurodytam Indėlio terminui (jeigu Sutartis nepratęsiama) arba vienai iš šalių
nutraukus Sutartį prieš terminą.
8.2. Bankas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį šiais atvejais:
8.2.1. apie tai informavęs Indėlininką raštu prieš 30 kalendorinių dienų. Tokiu atveju Bankas išmoka palūkanas,
apskaičiuotas nuo Indėlio termino pradžios iki Sutarties nutraukimo.
8.2.2. Bankas yra gavęs antstolių ar kitų valstybės institucijų reikalavimą nurašyti Indėlininko lėšas, laikomas
Banke. Tokiu atveju Sutartis nutraukiama be išankstinio informavimo ir palūkanos, apskaičiuotos nuo
Indėlio termino pradžios iki Sutarties nutraukimo, nėra mokamos.
8.2.3. Kitais Sutartyje ir teisės aktuose nustatytais atvejais.
8.3. Indėlininkas, norėdamas nutraukti Sutartį prieš terminą ir atsiimti Indėlį, apie tai ne vėliau kaip prieš 5 (penkias)
darbo dienas privalo raštu ar kitu Banko nurodytu būdu informuoti Banką.
8.4. Suėjus Indėlio terminui Bankas sekančią darbo dieną Indėlininkui grąžina Indėlį ir išmoka priskaičiuotas ir
neišmokėtas palūkanas į Indėlio aptarnavimo sąskaitą bei uždaro Indėlio sąskaitą. Nutraukus Sutartį prieš terminą
Bankas Sutarties nutraukimo dieną Indėlininkui grąžina Indėlį ir išmoka palūkanas (jeigu pagal Sutartį jos
mokamos) į Indėlio aptarnavimo sąskaitą bei uždaro Indėlio sąskaitą.
8.5. Po Sutarties nutraukimo palūkanos už Indėlį toliau neskaičiuojamos.
9.

KITOS SĄLYGOS

9.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki Sutartyje numatyto Indėlio termino pabaigos arba
Sutarties nutraukimo.
9.2. Indėlininkas už Banko teikiamas paslaugas ir Indėlio aptarnavimo sąskaitoje atliekamas operacijas, moka Bankui
operacijos atlikimo metu galiojančiuose Banko paslaugų ir operacijų įkainiuose nustatyto dydžio mokesčius.
9.3. Indėlininkui yra žinoma ir suprantama, kad Bankas yra Indėlininko (jo atstovo) asmens duomenų valdytojas ir
Indėlininko (atstovo) asmens duomenis tvarko Banko Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse, skelbiamose Banko
interneto puslapyje Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu adresu, nustatytais pagrindais ir tvarka.
9.4. Ginčai dėl šios Sutarties sprendžiami šalių susitarimu. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Teismingumas nustatomas pagal Banko registruotos buveinės vietą.
9.5. Indėlininkas be Banko rašytinio sutikimo neturi teisės perleisti savo teisių ir įsipareigojimų pagal Sutartį trečiajam
asmeniui.
9.6. Jei indėlio sutartis raštu sudaroma Indėlininkui atvykus į Banką, ji pasirašoma dviem egzemplioriais, kiekvienas
jų turi vienodą juridinę galią ir tenka po vieną Sutartį pasirašiusioms šalims.
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