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BANKO S SKAITOS SUTARTIES S LYGOS
1 TAIKYMO SRITIS
1.1 Šia Sutartimi reglamentuojami Banko (s skaitos tvarkytojo) ir Kliento (s skaitos tur tojo) santykiai naudojantis S skaita.
1.2 Vadovaudamasis Sutarties s lygomis, Bankas atidaro S skait Klientui.
1.3 Ši Sutart papildo Banko paslaug teikimo bendrosios s lygos, kurios taikomos Šali santykiams ta apimtimi, kuri n ra
reglamentuota šia Sutartimi.
1.4 Bankas turi teis vienašališkai keisti šia Sutart pagal 3 Banko paslaug teikimo bendr
s lyg 3 punkto nuostatas.
2 S VOKOS
skaita yra banko s skaita, kuri Bankas atidaro Klientui pagal šios Sutarties s lygas. S skaita yra daugiavaliut .
Sutartis yra ši banko s skaitos sutartis.
Bankas yra OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas, identifikavimo kodas 302535257, buvein s adresas: Konstitucijos pr. 29,
Vilnius, Lietuvos Respublika, registruotas Lietuvos Respublikos Juridini asmen registre. Banko el. pašto adresas:
info@opbank.lt
Klientas yra asmuo, nurodytas kaip Klientas Sutarties pirmajame lape ir esantis S skaitos tur toju.
Šalys yra Klientas ir Bankas kartu; atskirai kiekvienas iš j vadinamas Šalimi.
Paslaug ir operacij kainiai yra Banko Paslaug ir operacij kainiai.
Paraš pavyzdži kortel yra kortel , kurioje pateikti Kliento atstov parašai, jiems suteikti galiojimai atstovauti Klientui
atliekant mok jimo operacijas, o tam tikrais atvejais – ir Kliento antspaudo pavyzdys ir kitokia Bankui reikalinga informacija.
Kitos s vokos, vartojamos šioje Sutartyje turi t pa reikšm kaip ir Banko paslaug teikimo bendrosiose s lygose, išskyrus
jeigu šioje Sutartyje aiškiai apibr žta kitaip.
3 NAUDOJIMASIS S SKAITA
3.1 Klientas gali naudotis S skaita Banko patalpose arba su Banku sutartais elektroniniais komunikavimo kanalais. Nor damas
naudotis S skaita elektroniniais komunikavimo kanalais, Klientas privalo sudaryti atitinkam sutart su Banku.
3.2 S skaita Banko patalpose naudotis gali Kliento formintoje ir Bankui pateiktoje Paraš pavyzdži kortel je nurodyti
asmenys, turintys parašo teis . Tokie asmenys turi teis , laikydamiesi b tinosios paraš kombinacijos reikalavimo atlikti
operacijas S skaitoje, duodami Bankui bet kokius mok jimo nurodymus. Kiekvienas parašo teis turintis asmuo turi teis
(nepriklausomai nuo b tinosios Paraš pavyzdži kortel je nurodyt paraš kombinacijos) gauti informacij apie S skaitos
likut ir joje atliktas operacijas.
3.3 Be Paraš pavyzdži kortel je nurodyt asmen , turin
galiojimus naudotis S skaita ir nepaisant Kliento nustatyt
apribojim naudotis S skaita, Kliento (juridinio asmens) teis ti atstovai (pvz., Kliento vadovas) turi teis naudotis S skaita
pagal savo atstovavimo teises, suteiktas statymo.
3.4 Asmenys, galioti naudotis s skaita elektroniniais komunikavimo kanalais (pvz., Internetin s bankininkystes sistema arba
telefonu) ir tokio naudojimosi s lygos nustatomos atskirose sutartyse. Siekiant išvengti dviprasmybi , naudojimosi S skaita
lygos, išd stytos 3.2 ir 3.3 punktuose, netaikomos naudojimuisi S skaita elektroniniais komunikavimo kanalais.
3.5 Klientas turi teis atlikti operacijas tik su S skaitoje esan iomis l šomis (teigiamu S skaitos liku iu). Nor damas naudotis
overdraftu (kreditu), Klientas privalo sudaryti atskir sutart su Banku.
4 MOK JIMO NURODYMAI
4.1 Klientas gali teikti Bankui mok jimo nurodymus, vadovaudamasis Banko nustatytomis s lygomis. Kliento mok jimo
nurodymus Bankas vykdo pagal Kliento nurodyt gav jo s skaitos numer – tai gali b ti tiek tarptautinis s skaitos numeris
(IBAN) arba kitas Bankui priimtinas Unikalus identifikatorius.
4.2 Bankas vykdyti priima tik tuos Kliento mok jimo nurodymus, kurie pateikiami laikantis Banko paslaug teikimo bendr
lyg ir kuriuose aiškiai nurodyti Kliento ketinimai.
4.3 Jeigu Kliento pateiktame mok jimo nurodyme yra netikslum , Bankas turi teis nustatyti priemones tokiam nurodymui
vykdyti vadovaudamasis gerosios bankin s praktikos principais arba atsisakyti j vykdyti, apie tai pranešdamas Klientui.
4.4 Jeigu gav jo Bankas atmeta mok jim d l nurodyme esan
netikslum ir gr žina mok jimo sum , Bankas privalo j
gr žinti atgal S skait .
4.5 Siekdamas patikrinti, ar operacijai atlikti naudojamos l šos buvo gytos teis tai, Bankas turi teis pareikalauti iš Kliento
atitinkam tai rodan
dokument ir atid ti mok jimo nurodymo vykdym , kol tokie dokumentai bus gauti. Klientas neturi
teis s gauti iš Banko jokios nuostoli , patirt d l tokio mok jimo pavedimo sulaikymo arba nevykdymo kompensacijos,
skaitant pal kanas ir delspinigius už mok jimo pavedime nurodyt sum .
4.6 Klientas gali atšaukti Bankui pateikt mok jimo nurodym , apie tai pranešdamas Bankui suderintomis ryšio priemon mis,
jeigu Bankas n ra prad s vykdyti nurodymo arba dar n ra vykd s su juo susijusios savo prievol s.
4.7 Mok jimo pavedim vykdymo terminai yra skelbiami Banko tinklapyje internete, adresas: www.opbank.lt, Internetin s
bankininkyst s sistemoje ir Banko patalpose.
5 DAUGIAVALIUT S SKAITA
5.1 Daugiavaliut je s skaitoje Klientas gali laikyti l šas bet kokiomis valiutomis, kotiruojamomis Banko.
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5.2 daugiavaliut s skait gali b ti skaitomos sumos bet kokiomis valiutomis, kotiruojamomis Banko ir tokios sumos kitas
valiutas nebus konvertuojamos.
5.3 Bankas Kliento vykdomoms operacijoms gali pritaikyti bet kokias s lygas ir apribojimus, galiojan ius valiutos,
naudojamos sandoriui atlikti, kilm s šalyje ir turin ius takos banko operacijomis tokia valiuta.
6 S SKAITOS IŠRAŠAI
6.1. Jei Šalys nesusitaria kitaip, S skaitos išrašus Klientui Bankas teikia Banko nustatytomis priemon mis.
6.2 Klientas turi teis prašyti pateikti S skaitos išrašus popierine forma ir patvirtintus Banko atsaking darbuotoj parašais. Už
tokius S skaitos išrašus Klientas moka Paslaug ir operacij kainiuose nurodyt mokest .
7 PAL KANOS
7.1 Už S skaitoje laikomas l šas (teigiam s skaitos likut ) Bankas moka pal kanas, kuri norma nurodoma pirmajame
Sutarties lape, išskyrus jeigu Šalys susitaria kitaip.
7.2 Jei šalys nesusitaria kitaip, pal kanos skai iuojamos už faktin pal kan laikotarpio dien skai , laikant, kad metuose yra
360 dien .
7.3 Bankas turi teis vienašališkai pakeisti galiojan
pal kan norm ir j skai iavimo metod , apie tai pranešdamas
Klientui.
7.4 Jeigu Šalys nesusitaria kitaip, sukauptas pal kanas Bankas skaito S skait ne re iau nei kart per metus.
8 PASLAUG MOKES IAI IR KITOKIOS MOK TINOS SUMOS
8.1 Už S skaitos atidarym ir naudojim si S skaita Klientas moka Bankui Paslaug ir operacij kainiuose nustatyto dydžio
mokes ius.
8.2 Bankas turi teis vienašališkai pakeisti paslaug mokes
dydžius, apie tai iš anksto pranešdamas Klientui. Tokie
pakeitimai sigalioja nuo pranešimo dienos pra jus vienam m nesiui, kito kalendorinio m nesio pirm dien .
8.3 Paslaug mokes ius ir kitokias Kliento Bankui mok tinas sumas, skaitant sumas, kurios turi b ti sumok tos pagal
paskolos sutar
ir kitoki Kliento ir Banko tarpusavio sutar
s lygas, Bankas nurašo nuo S skaitos be joki papildom
nurodym iš Kliento pus s.
8.4 Paslaug mokes iai yra mokami eurais. Jei s skaitos likutis eurais n ra pakankamas paslaug mokes iui sumok ti, Bankas
konvertuoja reikaling sum bet kokia kita s skaitoje esan ia valiuta pagal banko nustatyt valiutos keitimo kurs ir nurašo
atitinkam paslaugos mokest .
8.5 Jeigu Šalys nesusitaria kitaip, paslaugos mokestis nurašomas nuo s skaitos, kurioje atliekama atitinkama operacija arba su
kuria yra susijusi atitinkama paslauga. Jeigu tokios s skaitos liku io nepakanka paslaugos mokes iui sumok ti, Bankas turi
teis nurašyti tr kstam l
sum nuo bet kokios kitos Kliento s skaitos.
8.6 Klientas neturi teis s pereikvoti l
S skaitoje, išskyrus tuos atvejus, kuomet Klientas ir Bankas sudaro atskir s skaitos
overdrafto (kredito) sutart . Klientas sipareigoja užtikrinti, kad S skaitoje bus pakankamai l
tam, kad Bankas gal
vykdyti Kliento mok jimo nurodymus ir nurašyti paslaug mokes ius ir kitokias Bankui mok tinas sumas.
8.7 Jeigu S skaita yra pereikvojama (pvz., d l to, kad nuo jos buvo nurašyti paslaug mokes iai), Klientas už bet koki viršyt
sum moka Bankui Paslaug ir operacij kainiuose nustatyto dydžio pal kanas.
9 SUTARTIES SIGALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS
9.1 Ši sutartis sigalioja j pasirašius Šalims ir galioja neterminuot laik .
9.2 Klientas turi teis nutraukti Sutart , apie tai pranešdamas ne v liau nei prieš 1 (vien ) darbo dien .
9.3 Bankas turi teis nutraukti Sutart prastiniu b du, apie tai pranešdamas Klientui ne v liau nei prieš vien m nes arba
neatid liojant, vadovaudamasis Banko paslaug teikimo bendrosiomis s lygomis.
9.4 Nutraukus Sutart , Bankas turi teis nutraukti bet kokias kitas su Klientu sudarytas sutartis, susijusias su naudojimusi
skaita.
9.5 Nutraukus Sutart , Bankas skaito S skait Banko mok tinas pal kanas ir nurašo nuo S skaitos visus mok tinus paslaug
mokes ius ir kitok Kliento siskolinim Bankui. Uždarydamas S skait , Bankas perveda teigiam S skaitos likut (jei toks
yra) bet koki kit Kliento nurodyt s skait . Jei Klientas nepateikia atitinkam nurodym Bankui d l toki l , Bankas jas
laiko nuosavoje s skaitoje ir, gav s atitinkamus nurodymus iš Kliento, perveda jas Kliento nurodyt s skait . Nutraukus
Sutart ir uždarius S skait , Bankas neprivalo mok ti pal kan už Kliento l šas.
10 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
10.1 Be šios Sutarties, Šali santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir kiti statymai bei teis s aktai.
10.2 Ši Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienod juridin gali turin iais egzemplioriais, po vien kiekvienai šaliai.
10.3 Jeigu šios Sutarties tekstas yra surašytas lietuvi ir kitokia šali pasirinkta kalba, atsiradus neatitikimams tarp teksto
skirtingomis kalbomis, vadovaujamasi Sutarties tekstu lietuvi kalba.
Ind liai OP Financial Group moni grup je, skaitant OP Corporate Bank plc Lietuvos filial , yra apdrausti Suomijos Ind li draudimo fondo ne
didesne nei 100 000 (vieno šimto t kstan ) eur suma. Taikant ind li draudim OP Financial Group moni grup s nariai bankai laikomi
vienu banku. Daugiau informacijos apie ind li draudim ir tuos ind lininkus, kuri ind liai n ra draudžiami ind li draudimu, galima rasti
Suomijos Ind li draudimo fondo tinklapyje www.talletussuoja.fi ir Informacijos ind lininkui lape, patalpintame tinklapyje www.opbank.lt

