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DOKUMENTINIO AKREDITYVO IŠLEIDIMO SUTARTIS 
 

BENDROSIOS SĄLYGOS 
 

GALIOJA NUO 2017-09-28 
 

1. Sąvokos 
 
1.1. dokumentinis akredityvas arba akredityvas – vienašalis Banko įsipareigojimas sumokėti Gavėjui Banko išduotame 
rašytiniame dokumente nurodytą akredityvo sumą, jeigu Gavėjas akredityvo galiojimo laikotarpiu pateiks dokumentus, 
atitinkančius akredityvo sąlygas; 
1.2. lėšų akredityvui apmokėti sąskaita – sąskaita Banke, kurioje laikomos Pareiškėjo įkeistos lėšos, skirtos užtikrinti 
Pareiškėjo prievolių Bankui pagal Sutartį vykdymą; 
1.3. akredityvo suma – didžiausia suma, kurią Bankas įsipareigoja sumokėti Gavėjui akredityve nustatytomis sąlygomis; 
1.4. faktinis akredityvo galiojimo terminas – laikotarpis nuo akredityvo išleidimo dienos iki dienos, kai pasibaigia visi 
Banko įsipareigojimai pagal akredityvą. Jei akredityvas yra apmokamas pateikus dokumentus kitame banke, faktiniu 
akredityvo galiojimo terminu laikomas laikotarpis nuo akredityvo išleidimo dienos iki datos, gautos prie prašyme nurodytos 
akredityvo galiojimo datos pridėjus 15 (penkiolika) kalendorinių dienų. Jei akredityvas yra apmokamas atidedant 
apmokėjimo terminą, faktiniu akredityvo galiojimo terminu laikomas laikotarpis nuo akredityvo išleidimo dienos iki galimos 
vėliausios mokėjimo datos; 
1.5. Bendrosios sąlygos – šios akredityvo išleidimo sutarties bendrosios sąlygos; 
1.6. Bankas – UAB Medicinos bankas, juridinio asmens kodas 112027077, Pamėnkalnio g. 40, LT-01114 Vilnius, Lietuva; 
1.7. Gavėjas – prašyme nurodytas asmuo, kurio naudai Bankas išleidžia akredityvą; 
1.8. kainynas – UAB Medicinos banko Paslaugų ir operacijų kainynas, kuris skelbiamas Banko interneto puslapyje 
www.medbank.lt; 
1.9. Pareiškėjas – prašymą pateikęs asmuo; 
1.10. perduodantis bankas – bankas tarpininkas, kurio paslaugomis Bankas naudojasi siųsdamas Gavėjui akredityvą; 
1.11. prašymas – Pareiškėjo prašymas išleisti ar pakeisti akredityvą, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis; 
1.12. Akredityvo išleidimo sutartis arba Sutartis – Prašymas, šios Bendrosios sąlygos, ir kiti Pareiškėjo ir / ar Banko 
pasirašyti priedai ar pakeitimai, kurie laikomi neatskiriama Sutarties dalimi;  
1.13. Šalys – Sutartį sudaręs Bankas ir Pareiškėjas, kurių kiekvienas atskirai gali būti vadinami šalimi; 
1.14. IBS – Banko internetinė bankinė sistema.  
 

2. Akredityvo išleidimas 
 
2.1. Sutartis laikoma sudaryta, kai Bankas priima Pareiškėjo tinkamai užpildytą prašymą. Prašymo priėmimas nereiškia 
Banko įsipareigojimo išleisti akredityvą. Bankas turi teisę atsisakyti išleisti akredityvą, jeigu neįvykdyta nors viena 2.3. 
punkto sąlyga arba dėl kitų priežasčių, kurių Bankas neprivalo nurodyti; 
2.2. Bankas išleidžia ir tvarko akredityvą vadovaudamasis tuo metu galiojančiomis Tarptautinių prekybos rūmų Paryžiuje 
patvirtintomis Vieningomis dokumentinių akredityvų taisyklėmis, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, 
laikydamasis Sutarties sąlygų ir kainyno; 
2.3. Bankas gali, tačiau neįsipareigoja, išleisti akredityvą, jeigu iki akredityvo išleidimo yra įvykdytos visos išankstinės  
akredityvo išleidimo sąlygos: 
2.3.1. yra deponuota piniginių lėšų suma, ne mažesnė negu akredityvo suma lėšų akredityvui apmokėti sąskaitoje, ir šios 
piniginės lėšos lėšų akredityvui apmokėti sąskaitoje yra įkeistos Bankui ir / arba Pareiškėjas yra įvykdęs visas paskolos  
sutarties sąlygas, jei Bankas pagal tokią paskolos sutartį yra suteikęs Pareiškėjui paskolą, kuri naudojama akredityvui 
išleisti; 
2.3.2. Pareiškėjas yra tinkamai užpildęs prašymą; 
2.3.3. Pareiškėjui, Gavėjui ir / ar Gavėjo bankui nėra taikomos finansinės sankcijos; 
2.3.4. Pareiškėjas yra sumokėjęs Bankui visus mokesčius, susijusius su akredityvo išleidimu; 
2.3.5. Pareiškėjas tinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį ar bet kokius kitus įsipareigojimus Bankui ar Banko 
įmonėms pagal kitas sutartis. 
2.4. Akredityvas laikomas išleistu nuo to momento, kai Bankas persiunčia akredityvą perduodančiam bankui autentišku 
SWIFT pranešimu, išsiunčia akredityvą kurjerio paštu ar atiduoda Pareiškėjui arba Gavėjui pasirašytinai; 
2.5. Bankas turi teisę savo nuožiūra pasirinkti kitą akredityvą perduodantį banką, net jei Pareiškėjas prašyme yra nurodęs 
banką, per kurį norėtų perduoti akredityvą; Bankas turi teisę naudotis trečiųjų asmenų paslaugomis, kad būtų vykdoma 
Sutartis; 
2.6. Pareiškėjas sutinka, kad Bankas, papildomai neinformavęs, teiktų Pareiškėjo asmens duomenis (vardą ir pavardę, 
asmens kodą, kontaktinius ir kitus duomenis, reikalingus teikiant paslaugą) tretiesiems asmenims, įskaitant asmenis, kurie 
yra registruoti užsienio valstybėse, kad būtų vykdoma Sutartis; 
2.7. Pareiškėjas patvirtina, kad prisiima galimą konfidencialios informacijos atskleidimo riziką tretiesiems asmenims, kuri 
gali atsirasti su akredityvo išleidimu susijusią informaciją siunčiant elektroniniu paštu tuo atveju, jei Pareiškėjas prašyme 
yra nurodęs, kad sutinka gauti tokią informaciją elektroniniu paštu. 
 



2 

 

 
 
 

3. Mokėjimas, mokesčiai ir kiti Pareiškėjo įsipareigojimai 
 

3.1. Pareiškėjas įsipareigoja ne vėliau kaip akredityvo išleidimo dieną ar kitų išlaidų patyrimo dieną kompensuoti visas 
Banko išlaidas, kurias jis patyrė ar gali patirti apmokėdamas akredityvą; 
3.2. Pareiškėjas įsipareigoja kompensuoti visas Banko išlaidas, kurias Bankas patyrė ar gali patirti vykdydamas savo 
prievoles Gavėjui pagal akredityvą. Prie kompensuotinų Banko išlaidų priskiriamos Gavėjui pagal akredityvą mokėtinos  
ir / ar sumokėtos sumos, kitų (taip pat užsienio) bankų mokesčiai ir kitos Banko išlaidos, susijusios su teisiniais procesais, 
konsultantų, advokatų paslaugomis, skolos išieškojimu iš Pareiškėjo, ir visos kitos su Banko prievolių pagal akredityvą 
vykdymu susijusios išlaidos; 
3.3. Pareiškėjo įsipareigojimai Bankui baigiasi pasibaigus faktiniam akredityvo galiojimo terminui, tačiau bet kuriuo atveju 
ne anksčiau, negu Pareiškėjas tinkamai įvykdo visus įsipareigojimus Bankui pagal Sutartį. Jeigu lėšų akredityvui apmokėti 
sąskaitoje lieka nepanaudotas piniginių lėšų likutis, šias lėšas Bankas perveda į Pareiškėjo sąskaitą Banke ne vėliau kaip 
per 3 (tris) darbo dienas, nuo Pareiškėjo įsipareigojimų pabaigos; 
3.4. Pareiškėjas neatšaukiamai sutinka, kad visas pagal Sutartį Pareiškėjo Bankui ar kitiems bankams mokėtinas pinigų 
sumas Bankas be jokio atskiro Pareiškėjo sutikimo ar informavimo nurašytų iš Pareiškėjo sąskaitų, paskolų sąskaitų 
(įsipareigojimų vykdymo užtikrinimą vykdant pagal paskolos sutarties sąlygas), esančių / būsiančių Banke, suėjus šių 
pinigų sumų mokėjimo terminui (Pareiškėjo sąskaitas, iš kurių nurašomos lėšos, parenka Bankas savo nuožiūra). Laikoma, 
kad Pareiškėjo pagal Sutartį mokėtinos sumos yra Bankui sumokėtos nuo mokėtinų sumų nurašymo iš Pareiškėjo 
sąskaitos Banke momento; 
3.5. Jei skiriasi Bankui ar kitiems bankams mokėtinų pinigų sumų ir Pareiškėjo sąskaitoje Banke esančių piniginių lėšų 
valiuta, tai Bankas nurašo bet kurioje Pareiškėjo sąskaitoje Banke esančią piniginių lėšų sumą, reikalingą mokėtinoms 
Bankui ar kitiems bankams pinigų sumoms padengti, taikydamas nurašymo dieną Banko nustatytą valiutos keitimo kursą; 
3.6. Pareiškėjas įsipareigoja užtikrinti, kad, suėjus Bankui ar kitiems bankams mokėtinų pinigų sumų mokėjimo terminui, 
Pareiškėjo sąskaitose Banke būtų pakankamai piniginių lėšų mokėtinoms pinigų sumoms nurašyti, kaip tai numatyta šios 
sutarties dalies Bendrosios sąlygos 3.4. ir 3.5. punktuose. Pareiškėjas iki visiško prievolių pagal Sutartį įvykdymo 
įsipareigoja neuždaryti Sutarties sudarymo dieną esančios (-ių) Pareiškėjo sąskaitos (-ų) Banke, taip pat užtikrinti, kad 
nebūtų apribota Banko teisė nurašyti pinigines lėšas, kaip tai numatyta šios sutarties dalies Bendrosios sąlygos 3.4. ir 3.5. 
punktuose; 
3.7. Jei dėl nuo Banko nepriklausančių priežasčių Bankas negali ar yra tikimybė, kad negalės nurašyti iš Pareiškėjo 
sąskaitos Banke piniginių lėšų, reikalingų mokėtinoms Bankui ar kitiems bankams pinigų sumoms padengti, Pareiškėjas 
privalo Sutartyje nustatytais terminais Bankui ar kitiems bankams mokėtinas sumas sumokėti į specialią Banko sąskaitą, 
kurios rekvizitus Bankas nurodo Pareiškėjui, gavęs Pareiškėjo prašymą. Šiuo atveju laikoma, kad Pareiškėjo pagal Sutartį 
mokėtinos sumos yra Bankui sumokėtos nuo piniginių lėšų įmokėjimo į Banko nurodytą sąskaitą dienos; 
3.8. Pareiškėjas įsipareigoja ne vėliau kaip šiame punkte nustatytą mokesčių sumokėjimo dieną sumokėti visus mokesčius, 
taip pat mokesčius, jei jų nesumoka akredityvo Gavėjas, net jei akredityve nustatyta kitaip; 
3.9. Pareiškėjas įsipareigoja sumokėti Bankui kainyne nustatytus mokesčius, susijusius su akredityvo išleidimu, akredityvo 
ir / ar Sutarties sąlygų keitimu ir / ar kitomis Banko paslaugomis, ne vėliau kaip Banko paslaugos suteikimo dieną, Sutartyje 
nustatytus mokesčius – ne vėliau kaip Sutartyje nustatytą dieną; 
3.10. Pareiškėjui praleidus nustatytus mokesčių mokėjimo Bankui terminus, Bankas turi teisę reikalauti mokėti 0,1% 
delspinigius nuo laiku nesumokėtų sumų už kiekvieną pradelstą dieną; 
3.11. Pareiškėjas sutinka, kad, jam nevykdant Sutartyje numatytų prievolių, Bankas turi teisę visas pagal Sutartį Pareiškėjo 
mokėtinas sumas: 
3.11.1. išieškoti iš Pareiškėjo; 
3.11.2. nurašyti iš visų Pareiškėjo sąskaitų tiek eurais, tiek užsienio valiuta Banke; 
3.11.3. sustabdyti lėšų išmokėjimą iš Pareiškėjo sąskaitų Banke. 
3.12. Šios sutarties dalies Bendrosios sąlygos 3.11. punkte nurodytomis teisėmis Bankas gali pasinaudoti nepriklausomai 
nuo to, ar Bankas nutraukė Sutartį su Pareiškėju; 
3.13. jei pateikti pagal akredityvą dokumentai neatitinka akredityvo sąlygų, Bankas administruoja šiuos dokumentus tos 
šalies, kuri pateikė dokumentus, nurodymu. Banko sprendimas dėl mokėjimo pagal neatitinkančius dokumentus gali būti 
priimtas tik gavus atitinkamą Pareiškėjo sutikimą. Negavęs sutikimo, Bankas gali grąžinti dokumentus juos pateikusiai 
šaliai; 
3.14. Bankui pareikalavus, Pareiškėjas įsipareigoja nedelsdamas pateikti visą informaciją ir / ar dokumentus, susijusius su 
akredityvu ir / ar Sutarties vykdymu, Gavėju ar Pareiškėju, įskaitant ir Pareiškėjo finansinių dokumentų (ketvirčio, pusmečio, 
metų finansinės atskaitomybės formų, numatytų Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme ir 
Lietuvos Respublikos įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatyme) pateikimą ar kt. 
 

4. Pareiškėjo įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas 
 
4.1. Pareiškėjui Banke yra atidaroma lėšų akredityvui apmokėti sąskaita; 
4.2. Pareiškėjas suteikia Bankui teisę, sudarius Sutartį, nurašyti pinigų sumą, nurodytą prašyme, iš jo sąskaitos (-ų) Banke 
ir pervesti ją į Pareiškėjo vardu atidarytą lėšų akredityvui apmokėti sąskaitą Banke. Jeigu Pareiškėjo sąskaitoje (-ose) 
Banke nepakanka piniginių lėšų, Pareiškėjas įsipareigoja tuojau pat, sudaręs Sutartį, bet ne vėliau kaip iki akredityvo 
išleidimo, įmokėti į savo sąskaitą (-as) Banke sumą, nurodytą prašyme. Jeigu skiriasi prašyme nurodyta akredityvo ir 
Pareiškėjo sąskaitoje Banke esančių piniginių lėšų valiuta, tai Bankas nurašo bet kurioje Pareiškėjo sąskaitoje Banke 
esančią piniginių lėšų sumą, reikalingą nurašyti piniginių lėšų sumai, nurodytai prašyme, taikydamas nurašymo dieną 
Banko nustatytą valiutos keitimo kursą; 
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4.3. Pareiškėjas, užtikrindamas savo prievolių, atsirandančių pagal Sutartį, tinkamą įvykdymą, šia Sutartimi įkeičia Banko 
naudai lėšų akredityvui apmokėti sąskaitoje esančias lėšas (toliau – užstatas) šiame punkte nustatytomis sąlygomis. Šalys  
susitaria, kad: 
4.3.1. jeigu Pareiškėjas yra juridinis asmuo, ši Sutartis yra kartu ir finansinio užtikrinimo susitarimas su nuosavybės teisės 
perdavimu, pagal Lietuvos Respublikos finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymą. Pareiškėjas sudarydamas Sutartį 
perduoda Banko nuosavybėn lėšų akredityvui apmokėti sąskaitoje esančias pinigines lėšas, kurios pagal Lietuvos 
Respublikos finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymą laikomos pateiktu finansiniu užstatu, kuriuo užtikrinamas visų 
Pareiškėjo finansinių prievolių, atsirandančių pagal Sutartį (pvz., akredityvo sumos, mokesčių, palūkanų, netesybų ir 
nuostolių sumokėjimas) tinkamas įvykdymas Bankui. Priverstinio vykdymo įvykiu laikomas bet kokių Pareiškėjo finansinių 
prievolių Bankui pagal Sutartį nevykdymas ar netinkamas vykdymas, bankroto ar restruktūrizavimo bylos Pareiškėjui 
iškėlimas. Priverstinio vykdymo įvykio atveju, pasibaigia Banko, kaip užstato turėtojo, prievolė grąžinti Pareiškėjui finansinį 
užstatą (lėšas lėšų akredityvui apmokėti sąskaitoje); 
4.3.2. jeigu Pareiškėjas yra fizinis asmuo, ši Sutartis kartu yra ir susitarimas dėl paprastojo ir maksimaliojo įkeitimo, kuris 
sudaromas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso IV knygos 209 str. 1 d. nuostatomis ir užtikrina visų 
Pareiškėjo (skolininko) turtinių prievolių, atsirandančių pagal Sutartį (akredityvo sumos (maksimalus dydis nurodytas 
prašyme), mokesčių (maksimalūs dydžiai nurodyti kainyne) ir palūkanų sumokėjimas) tinkamą įvykdymą Bankui.  
Pareiškėjas (įkaito davėjas), pasirašydamas Sutartį, užstatą perduoda Bankui (kreditoriui) kaip įkaito turėtojui, o Sutartis 
taip pat yra užstato perdavimo Bankui aktas. Pareiškėjas, pasirašydamas Sutartį, neabejotinai sutinka, kad Bankas 
tvarkytų užstatą tol, kol bus įvykdyti visi Pareiškėjo įsipareigojimai pagal Sutartį. Šalys susitaria netesybas ir nuostolius 
užtikrinti maksimaliuoju įkeitimu, kurio maksimalusis dydis – 30% išleisto akredityvo sumos. Skolos dydžio fiksavimo data 
nenustatoma. Jeigu Pareiškėjas praleidžia prievolės įvykdymo terminą, Bankas turi teisę, nuo prievolės nevykdymo / 
netinkamo vykdymo dienos, panaudoti užstatą pagal Sutartį atsiradusio skolinio įsipareigojimo tinkamam įvykdymui. 
4.4. Bankas turi teisę patenkinti savo reikalavimus iš lėšų akredityvui apmokėti sąskaitoje įkeistų lėšų teisės aktų nustatyta 
tvarka pirmiau už kitus Pareiškėjo kreditorius; 
4.5. Pareiškėjas akredityvo galiojimo metu neturi teisės disponuoti lėšų akredityvui apmokėti sąskaitoje esančiomis lėšomis 
arba reikalavimo teisėmis, susijusiomis su lėšų akredityvui apmokėti sąskaitoje esančių lėšų grąžinimu. Pareiškėjas ir jo 
teisių perėmėjai neturi teisės reikalauti, kad Bankas grąžintų Pareiškėjui ar jo teisių perėmėjams pagal Sutartį įkeistas 
lėšas tol, kol Pareiškėjas neįvykdys visų įsipareigojimų pagal Sutartį; 
4.6. Pareiškėjas pareiškia, kad lėšų akredityvui apmokėti sąskaitoje esančios lėšos ir Pareiškėjo reikalavimo teisė Bankui 
grąžinti šias lėšas nėra niekam įkeistos, perleistos ar kitaip suvaržytos, jokių areštų, ginčų, draudimų disponuoti lėšų 
akredityvui apmokėti sąskaitoje esančiomis lėšomis nėra. Pareiškėjas įsipareigoja atlyginti Bankui visas jo išlaidas ir 
nuostolius, jeigu paaiškėja, kad išdėstyti teiginiai neatitinka tikrovės; 
4.7. Sutartis yra Pareiškėjo išankstinis sutikimas, kuris negali būti atšauktas be abiejų šalių raštiško susitarimo, perleisti 
tvarkyti Bankui lėšų akredityvui apmokėti sąskaitą ir joje esančias lėšas (įskaitant sukauptas palūkanas, jei tokių yra), pagal 
kurį Bankas turi teisę nurašyti lėšas iš lėšų akredityvui apmokėti sąskaitos ir panaudoti jas mokėjimui pagal akredityvą ar 
kitų Pareiškėjo įsipareigojimų (įskaitant nesumokėtus mokesčius, palūkanas, netesybas) Bankui pagal Sutartį dengimui; 
4.8. Sutartimi Pareiškėjas suteikia Bankui teisę vienašališkai uždaryti lėšų akredityvui apmokėti sąskaitą, suėjus faktiniam 
akredityvo galiojimo terminui ir Pareiškėjui įvykdžius visus įsipareigojimus pagal Sutartį. Ši Banko teisė negali būti 
atšaukta be abiejų šalių raštiško susitarimo. 
 

5. Pareiškėjo užtikrinimai 
 
5.1. Pareiškėjas įsipareigoja: 
5.1.1. tinkamai vykdyti visus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus; 
5.1.2. ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas raštu informuoti Banką apie: 
5.1.2.1. sprendimus dėl Pareiškėjo likvidavimo, reorganizavimo (jungiant ar skaidant bendroves, keičiant bendrovės rūšį 
ar statusą), restruktūrizavimo, bankroto bylos Pareiškėjui iškėlimo arba neteisminės bankroto procedūros pradėjimo; 
5.1.2.2. keičiamus Pareiškėjo įstatus, pavadinimą, buveinės adresą ir kitus šioje Sutartyje nurodytus Pareiškėjo rekvizitus, 
pasikeitusį Pareiškėjo vadovą (nurodant naujojo vadovo vardą, pavardę, asmens kodą bei nuolatinę gyvenamąją vietą) ar 
kitus Pareiškėjo valdymo organų (valdybos, stebėtojų tarybos) narius, Pareiškėjo dalyvių (akcininkų, narių, dalininkų ir 
pan.) sudėtį (nurodant naujųjų Pareiškėjo dalyvių vardus, pavardes, asmens kodus bei nuolatines gyvenamąsias vietas ir 
/ ar pavadinimus, identifikavimo kodus, buveines); 
5.1.2.3. valstybės valdymo ar teisėsaugos institucijų Pareiškėjui pritaikytas ar ketinamas pritaikyti poveikio priemones, 
kuriomis atimamos ar suvaržomos Pareiškėjo teisės ūkinėje-komercinėje veikloje, apribojamas disponavimas Pareiškėjo 
turtu; 
5.1.2.4. Pareiškėjo atidarytas ir / ar uždarytas sąskaitas kituose bankuose. 
5.1.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų; 
5.2. Pareiškėjas patvirtina ir užtikrina, kad: 
5.2.1. Pareiškėjo Sutartimi prisiimti įsipareigojimai neprieštarauja jokio teisės akto nuostatoms, prekybinio / paslaugų 
teikimo sandorio, kurio šalimi yra Pareiškėjas, sąlygoms, jokiam teismo, arbitražo ar valdžios organo sprendimui, kuris 
taikytinas Pareiškėjui; 
5.2.2. Pareiškėjo atstovas, pasirašęs Sutartį, veikia pagal jam suteiktus įgaliojimus, Sutarties sudarymas neprieštarauja 
įstatymams, Pareiškėjo įstatams, kitiems steigimo dokumentams, valdymo organų reglamentams ir kitų norminių aktų 
reikalavimams, Pareiškėjo pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis prisiimtiems įsipareigojimams, taip pat yra 
gauti visi reikalingi Pareiškėjo valdymo organų, valstybės institucijų ar kitų asmenų leidimai, sutikimai, įgaliojimai Sutarčiai 
sudaryti; 
5.2.3. Pareiškėjas turi visus reikiamus leidimus, būtinus Pareiškėjo veiklai vykdyti; 
5.2.4. visi dokumentai, pateikiami Bankui vykdant Sutartį, yra nesuklastoti, tinkamai pasirašyti įgaliotų asmenų ir atitinka 
visus Lietuvos Respublikos įstatymų keliamus reikalavimus; 
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5.2.5. Sutarties pasirašymo dieną Pareiškėjui teisme ar arbitraže nėra iškelta ir Pareiškėjui nėra žinoma apie tai, kad 
ruošiamasi iškelti bylas, kuriose priimtas sprendimas gali turėti neigiamos įtakos Pareiškėjo finansinei būklei ir verslui arba 
Pareiškėjo gebėjimui tinkamai vykdyti savo prievoles pagal Sutartį, ir nėra pagrindo manyti, kad tokių ginčų ar procesų gali 
kilti ateityje; 
5.2.6. visos Sutarties sąlygos su Pareiškėju buvo aptartos individualiai, prieš pasirašant Sutartį, ir Pareiškėjas su visomis 
Sutarties sąlygomis sutinka; 
5.2.7. yra susipažinęs su visomis Sutarties sąlygomis, nemano, kad kurios nors iš šių sąlygų yra nesąžiningos, prieštarauja 
teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams; patvirtina, kad ši Sutartis ir Banko veiksmai sudarant Sutartį 
nepažeidžia Pareiškėjo teisių bei interesų. 
5.3. Jeigu Pareiškėjas po Sutarties sudarymo sužino aplinkybes, prieštaraujančias Pareiškėjo pareiškimams ir 
užtikrinimams, jis privalo nedelsdamas raštu apie tai informuoti Banką; 
5.4. Pareiškėjo atstovas, pasirašantis Prašymą, įsipareigoja atsakyti Bankui tuo atveju, jei Sutartis bus nuginčyta dėl to, 
kad ji buvo sudaryta pažeidžiant Pareiškėjo valdymo organų kompetenciją, viršijus suteiktus įgalinimus arba prieštarauja 
Pareiškėjo tikslams. 
 

6. Banko atsakomybė 
 
6.1. Bankas įsipareigoja atlyginti tiesioginius Pareiškėjo nuostolius, kuriuos Pareiškėjas patyrė dėl to, kad Bankas 
netinkamai vykdė akredityvo sąlygas; 
6.2. Bankas neatsako už jam pagal akredityvą pateiktų dokumentų formą, turinį, tikslumą, tikrumą, teisinę galią, 
dokumentuose pateiktus teiginius; 
6.3. Bankas neatsako už pasekmes, jei akredityvą perduodantis bankas ar kiti bankai netinkamai vykdytų savo 
įsipareigojimus pagal akredityvo sąlygas. Tai nepriklauso nuo to, ar akredityvą perduodantį banką pasirinko Bankas ar 
Pareiškėjas; 
6.4. Bankas neatsako už pasekmes, jei akredityvas, kiti dokumentai būtų sugadinti, pamesti juos siunčiant paštu, per 
kurjerį, perduodant kitaip, dėl pašto ar telekomunikacijų ryšių sutrikimų būtų neįskaitomi, nusiųsti pavėluotai ar visai 
neperduoti. Bankas neatsako už klaidas, padarytas verčiant dokumentus į kitą kalbą ar aiškinant techninius terminus; 
6.5. Bankas neatsako už padarinius, atsiradusius nutraukus bankų veiklą dėl stichinių nelaimių, riaušių, visuomeninių 
neramumų, maištų, karų, streikų, lokautų, įvykių rinkose arba kitų nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių. 

7. Baigiamosios nuostatos 
 
7.1. Banko nepasinaudojimas Sutartyje numatytomis teisėmis nereiškia jų atsisakymo ir neužkerta kelio jomis pasinaudoti 
vėliau. Bankas savo nuožiūra sprendžia kokia ar kokiomis teisėmis ir kada naudotis; 
7.2. Sutartis galioja iki visiško Pareiškėjo prievolių įvykdymo Bankui pagal Sutartį; 
7.3. Bankas turi teisę perleisti visas ar dalį teisių ir / arba pareigų, kylančių iš Sutarties, kitiems asmenims. Apie teisių ir / 
arba pareigų perleidimą Pareiškėjas informuojamas raštu. Pareiškėjas neturi teisės be Banko raštiško sutikimo perleisti 
teisių ir / ar pareigų, kylančių iš Sutarties, tretiesiems asmenims. Šalių susitarimu Bankui perleidžiant savo teises ir 
pareigas, kylančias iš Sutarties, kitiems asmenims, toks Sutarties sąlygų, jos sudarymo ir vykdymo metu gautos 
informacijos ir dokumentų atkleidimas nelaikomas konfidencialumo pažeidimu; 
7.4. Visi ginčai, kylantys dėl Sutarties vykdymo, sprendžiami derybų keliu, o Šalims nesusitarus – Lietuvos Respublikos 
įstatymų nustatyta tvarka;  
7.5. Visi Sutartyje nustatyti ar su Sutarties sąlygų vykdymu susiję pranešimai turi būti rašytiniai ir siunčiami paštu, faksu,  
elektroniniu paštu prašyme nurodytais šalių adresais ar numeriais, perduodami IBS arba įteikiami tiesiogiai. Jei pranešimas 
siunčiamas elektroniniu paštu, perduodamas IBS ar faksu, laikoma, kad jį šalis gavo tą pačią dieną, jei jis buvo išsiųstas 
darbo valandomis arba kitą darbo dieną, jei jis buvo išsiųstas ne darbo valandomis. Jei pranešimas siunčiamas paštu, 
laikoma, kad jį adresatas gavo praėjus 5 (penkioms) kalendorinėms dienoms nuo išsiuntimo datos. 
  


