
 

 

 

 

INTERESŲ KONFLIKTŲ VENGIMO POLITIKA, TEIKIANT INVESTICINES PASLAUGAS 

 

1. POLITIKOS PASKIRTIS. TAIKYMO RIBOS 

1.1. Interesų konfliktų vengimo politikos, teikiant investicines paslaugas (toliau – Politika), paskirtis – 

apibrėžti pagrindinius principus ir elementus siekiant užtikrinti, kad būtų imtasi reikalingų priemonių 

nustatyti aplinkybes, sukeliančias ar galinčias sukelti Interesų konfliktą, kuris sukeltų grėsmę arba 

pažeistų vieno ar daugiau klientų interesus, ir, kiek įmanoma, užkirsti kelią ir sumažinti interesų konfliktus 

ir jų neigiamą poveikį, galinčius kilti teikiant Investicines paslaugas AB „Citadele“ bankas (toliau – 

Bankas). 

1.2. Politikos nuostatos taikomos Banko klientų, kuriems teikiamos investicines ir (arba) papildomos 

paslaugos, atžvilgiu. 

1.3. Politika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo (Žin, 

2007.02.08, Nr. 17-627) 21 straipsniu, Lietuvos banko patvirtintomis Finansų maklerio įmonių veiklos 

organizavimo taisyklėmis (2012 m. liepos 12 d. Nr. 03-158) bei kitais teisės aktais bei kitų teisės aktų, 

susijusių su investicinių paslaugų teikimu nuostatomis. 

 

2. POLITIKOJE VARTOJAMOS SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI 

2.1. Asmeninis sandoris - sandoris dėl finansinės priemonės, kurį sudaro Susijęs asmuo ar Bankas, arba 

kuris sudaromas susijusio asmens ar Banko naudai atitinkantis bent vieną sąlygą, t.y. Susijęs asmuo ar 

Bankas viršija jam priskirtą kompetenciją; sandoris sudaromas  susijusio asmens, Banko ar kito asmens 

su kuriuo susijusį asmenį sieja giminystės arba glaudūs ryšiai ar kito asmens, kurio ryšiams su susijusiu 

asmeniu ar Banku būdinga, kad Susijęs asmuo, Bankas tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuotas sandorio 

rezultatu, neskaitant užmokesčio ar komisinių už sandorio įvykdymą.  

2.2. Asmuo, su kuriuo Susijusį asmenį sieja šeimos ryšiai - bet kuris iš šių asmenų: susijusio asmens 

sutuoktinis ar partneris; susijusio asmens išlaikomas vaikas ar povaikis; kitas susijusio asmens giminaitis, 

su kuriuo susijęs asmuo iki atitinkamo asmeninio sandorio sudarymo vedė bendrą ūkį ne trumpiau kaip 

vienerius metus.  

2.3. FMS - Iždo tarnybos Finansų maklerio skyrius. 

2.4. FMS kontrolierius – Banko Administracijos vadovo sprendimu paskirtas asmuo, atsakingas už FMS ir 

IAS veiklos kontrolę ir atitikties užtikrinimą.  

2.5. Interesų konfliktas - situacija, kai Banko darbuotojas, Susijęs asmuo, atlikdamas pareigas ar 

vykdydamas savo funkcijas, privalo priimti sprendimą ar dalyvauti jį priimant, ar vykdyti funkcijas, kurios 

susiję ir su jo privačiais ir (ar) Banko interesais.  

2.6. Įstatymas - Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymas (Žin., 2007.02.08, Nr. 17-627). 
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2.7. Klientas - fizinis ar juridinis asmuo, kuriam Bankas teikia investicines paslaugas ir (arba) papildomas 

paslaugas. 

2.8. Susiję asmenys – Banko stebėtojų tarybos nariai, Administracijos vadovas, Valdybos nariai, Vidaus 

audito skyriaus vadovas, FMS kontrolierius, asmenys, turintys kvalifikuotąją bendrovės įstatinio kapitalo ir 

(arba) balsavimo teisių dalį, taip pat bet kuris kitas asmuo, dalyvaujantis Bankui teikiant investicines 

paslaugas ar vykdant investicinę veiklą, su sąlyga, kad paslaugos teikiamos Banko vardu ir yra jų 

kontroliuojamos. 

2.9. Vidaus kontrolė – veiksmų, organizacinių priemonių, Banko vidaus taisyklių visuma, detalizuojanti ir 

realizuojanti teisės aktuose Bankui nustatytų pareigų vykdymą ir kontrolę.  

2.10. IAS – Banko Finansų tarnybos Iždo apskaitos skyrius. 

2.11. Trečioji šalis – bet kuris kitas fizinis ar juridinis asmuo, neesantis susijęs nei su Banku, nei su 

Klientu. 

2.12. Kitos šioje Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Įstatyme. 

2.13. Investicinės paslaugos – kaip tai apibrėžta Įstatyme. 

 

3. SITUACIJOS, GALINČIOS SUKELTI INTERESŲ KONFLIKTUS 

3.1. Situacijos, galinčios sukelti Interesų konflikto atsiradimo riziką, į kurias gali patekti Bankas, ar Susijęs 

asmuo, teikiant investicines ir (arba) papildomas paslaugas, jų derinį:  

3.1.1. Bankas arba Susijęs asmuo gali turėti finansinės naudos arba išvengti finansinių nuostolių 

Kliento sąskaita; 

3.1.2. Bankas arba Susijęs asmuo Klientui teikiamos investicinės paslaugos rezultatu arba Kliento 

sąskaita sudaromo sandorio rezultatu yra suinteresuoti kitaip nei tuo rezultatu yra suinteresuotas 

pats Klientas; 

3.1.3. Bankas arba Susijęs asmuo turi finansinį ar kitokio pobūdžio suinteresuotumą teikti 

pirmenybę kito Kliento ar kitos Klientų grupės interesams Kliento interesų sąskaita; 

3.1.4. Bankas arba Susijęs asmuo verčiasi ta pačia veikla kaip ir Klientas. 

3.1.5. Bankas arba Susijęs asmuo gauna arba gaus ne iš kliento atlygį, kuris yra susijęs su 

klientui teikiama paslauga ir kuris gali būti teikiamas pinigų, prekių ar paslaugų forma, išskyrus 

tokiu atveju įprastai mokamus komisinius ar kitus mokėjimus už paslaugas.   

 

4. PRAKTINĖS SRITYS INTERESŲ KONFLIKTUI ATSIRASTI 

4.1. Bankas numato, jog Interesų  konfliktai galimi šiose situacijose:  

4.1.1. konsultuojant Klientus investavimo į finansines priemones klausimais;  

4.1.2. vykdant prekybą finansinėmis priemonėmis Kliento sąskaita; 

4.1.3. vykdant prekybą finansinėmis priemonėmis Banko sąskaita; 

4.1.4. vykdant prekybą finansinėmis priemonėmis Banko darbuotojų, Susijusių asmenų sąskaita; 
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4.1.5. Vykdant rizikų kontrolės ar kitas funkcijas, kai analizuojami kliento asmens duomenys ir 

konfidenciali sandorių informacija, kuri gali būti panaudota netinkamai. 

4.1.6. Kai atliekant vienų klientų kreditavimą ir finansavimą sužinoma informacija, kuri gali būti 

panaudota teikiant kitiems klientams investicines paslaugas. 

4.1.7. Atliekant mokėjimus trečiosioms šalims ir mokėjimų iš jų gavimas, kai tai susiję su 

klientams teikiamomis investicinėmis paslaugomis. 

4.1.8. vykdant užbiržinius sandorius su Klientais;  

4.1.9. teikiant vertybinių popierių apskaitos ir saugojimo paslaugas; 

4.1.10. rengiant ir teikiat Klientams investavimo rekomendacijas; 

4.2. FMS kontrolierius ir FMS vadovas turi skirti papildomą dėmesį paslaugų, nurodytų Politikos 4.1 

punkte, teikimo Klientams kokybei ir nešališkumui.  

   4.3. Laikoma, kad Interesų konfliktas egzistuoja ar yra galimas manipuliavimas rinka, kai: 

4.3.1. vykdomi stambių ir aktyvių Klientų pavedimai pirkti, parduoti vertybinius popierius ne rinkos 

kaina; 

Pastaba: Stambiu ir aktyviu Klientu laikomas Klientas, kurio suminės atliekamų pirkimo ar 

pardavimo operacijų per kalendorinius metus vertės viršija 250 000 litų ir kuris per kalendorinius 

metus atlieka daugiau kaip 10 didelių operacijų. 

4.3.2. vykdomi atskaitingo emitento vadovų pavedimai pirkti, parduoti jo vadovaujamo emitento 

finansines priemones ne rinkos kaina;  

4.3.3. vykdomi pavedimai Banko sąskaita pirkti, parduoti finansines priemones, kurias pirkti, 

parduoti pavedimą yra pateikęs Klientas;  

4.3.4. Banko darbuotojai perka, parduoda finansines priemones, kurias pirkti ar parduoti yra 

pateikęs pavedimą Klientas;  

4.3.5. kitais atvejais, kai susikerta Banko, Banko darbuotojų, Susijusių asmenų ar Klientų 

interesai. 

5. INTERESŲ KONFLIKTŲ VALDYMAS 

5.1. Priemonės galimiems Interesų konfliktams valdyti:  

5.1.1. Bankas vadovaujasi nuostata, kad veiksmai, kurių imamasi Kliento atžvilgiu, yra išskirtinai 

pagrįsti tik konkretaus Kliento interesais ir priimami nepriklausomai nuo kitų asmenų Interesų; 

5.1.2. FMS vadovas turi imtis atitinkamų priemonių, siekiant išvengti Interesų konflikto rizikos 

atsiradimo ir užtikrinti, kad Kliento Interesų būtų tinkamai paisoma.  

5.2. Vidaus kontrolė turi užtikrinti, kad:  

5.2.1. bet kuris FMS ir IAS darbuotojas, pageidaujantis papildomai prie jo tiesioginių pareigų 

Banke dar turėti pareigas kituose Banko struktūriniuose ir nestruktūriniuose padaliniuose ar 

tarnybose (pvz., dirbti taryboje, valdyboje, komitetuose ir kt.), gautų savo tiesioginio vadovo 

sutikimą tokioms pareigoms eiti;  
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5.2.2. FMS ir IAS darbuotojai negalėtų keistis informacija su kitais Banko struktūriniais padaliniais 

tuo atveju, kai apsikeitimas šia informacija gali pakenkti vieno ar daugiau Klientų interesams, o 

pasikeitimas informacija nėra susijęs su tiesioginėmis atitinkamų struktūrinių padalinių darbuotojų 

funkcijomis. 

5.3. Banko etikos kodeksas nurodo principus, atspindinčius pagrindines Banko vertybes. Jų būtina laikytis 

visiems Banko darbuotojams vykdant darbines funkcijas. 

5.4. Mokėjimai trečiosioms šalims ir mokėjimų iš jų gavimas turi būti grindžiami nauda klientui ir klientas 

privalo būti apie juos informuojamas prieš suteikiant jam investicines paslaugas. 

 

6. VEIKSMAI, ESANT INTERESŲ KONFLIKTUI, TEIKIANT  

INVESTICINES PASLAUGAS 

6.1. Esant Interesų konfliktui, FMS darbuotojai, prieš suteikdami investicinę ir (arba) papildomą paslaugą, 

privalo atskirai, aiškiai, suprantamai ir pasirašytinai (arba telefonu, jei pokalbis įrašomas) informuoti 

Klientą apie Interesų konfliktą bei finansinių priemonių kainą, kuri joms nustatyta paskiausiai. Ši 

informacija gali būti atskleista telefonu, jei gali būti pateikta kaip įrodymas. 

6.2. Esant Interesų konfliktui, investicinė paslauga gali būti teikiama tik tuo atveju ir tik po to, kai Banko 

Klientas aiškiai išreiškė savo sutikimą dėl tokios paslaugos teikimo jam esant Interesų konfliktui ir Bankas 

turi su tuo susijusius įrodymus (raštiškas sutikimas, telefoninio pokalbio įrašas ar kita). 

6.3. Bankas, Susiję asmenys bei Banko darbuotojai neturi teisės sudaryti asmeninių sandorio dėl 

finansinių priemonių, jei dėl tos pačios finansinės priemonės buvo gautas Kliento pavedimas, tol, kol 

nebus įvykdytas Kliento pavedimas.  

Pastaba: Sąlyga netaikoma, jei Asmeninis sandoris sudaromas geresnėmis negu Kliento sąlygomis.  

6.4. Susijusiems asmenims draudžiama: 

6.4.1. sudaryti Asmeninius sandorius, vadovaujantis Banko vidaus informacija, kuri asmeniui 

prieinama atliekant darbo pareigas Banke; 

6.4.2. sudaryti Asmeninius sandorius, pasinaudojant ar netinkamai atskleidžiant informaciją, kuri 

laikoma konfidencialia ar slapta; 

6.4.3. sudaryti Asmeninius sandorius, prieštaraujančius galiojantiems Lietuvos Respublikos 

įstatymams ir Banko vidaus tvarkoms; 

6.4.4. Rekomenduoti trečiajai šaliai sudaryti finansinių priemonių sandorį, kuris 

rekomenduojančiam asmeniui būtų Asmeninis sandoris, ir kuriam taikomi šie apribojimai 

(išskyrus atvejus, kai sandoris rekomenduojamas vykdant darbo ar profesines pareigas): 

6.4.4.1. Sandoris sudaromas, remiantis Banko vidaus informacija, kuri asmeniui 

prieinama atliekant darbo pareigas Banke; 

6.4.4.2. Piktnaudžiaujama asmeniui prieinama informacija apie neįvykdytus Kliento 

pavedimus. 
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6.4.5. Atskleisti trečiajai šaliai informaciją ar išreikšti nuomonę, jei informaciją atskleidžiantis 

asmuo žino ar turėtų žinoti, kad atskleidus informaciją, trečioji šalis sudarys ar gali sudaryti 

ar gali rekomenduoti kitam asmeniui sudaryti tokį finansinių priemonių sandorį, kuris 

informaciją atskleidusiam asmeniui būtų Asmeninis sandoris, kuriam taikomi apribojimai, 

nustatyti šios Politikos 6.4.1-6.4.2 punktuose, išskyrus tuos atvejus, kai informacija 

atskleidžiama ar nuomonė išreiškiama vykdant darbo pareigas. 

6.5. Susiję asmenys įsipareigoja informuoti Banką apie savo sudarytus Asmeninius sandorius ir apie 

apribojimus, taikomus Asmeninių sandorių sudarymui. 

6.6. Bankas nustato kad norėdamas sudaryti Asmeninį sandorį, susijęs asmuo, turi gauti Banko leidimą. 

Šį leidimą išduoda Finansų maklerio kontrolierius. Bankas išsaugo informaciją apie išduotus leidimus 

sudaryti Asmeninius sandorius arba atsisakymą išduoti tokį leidimą. 

6.7. Šios Politikos 6.4. punktas negalioja tokiu atveju, jei: 

6.7.1. Susijusio asmeninis vertybinių popierių portfelis yra perduotas valdyti portfelio valdytojui,  ir 

tarp portfelio valdytojo ir Asmens, susijusio su Banku, ar kito asmens, kurio vardu 

sudarytas sandoris, nebuvo jokios komunikacijos dėl sandorio; 

6.7.2. Sudaromas atviro investicinio fondo vienetų Asmeninis sandoris ir Asmuo, susijęs su 

Banku, ar kitas asmuo, kurio vardu sudaromas sandoris, nedalyvauja fondo valdyme.  

Pastaba: Banke yra patvirtinti sąrašas finansinių priemonių, dėl kurių Asmeninius sandorius yra 

draudžiama sudaryti Susijusiems asmenims bei sąrašas finansinių priemonių, dėl kurių sudarant 

Asmeninius sandorius Susijusiems asmenims yra galimas interesų konfliktas (Banko Finansų 

maklerio skyriaus veiklos vidaus kontrolės organizavimo ir vykdymo taisyklių 1 ir 2 priedai).  

6.8. Iš skirtingų Klientų gauti pavedimai su tokiomis pačiomis sąlygomis turi būti vykdomi nuoseklia 

pavedimų gavimo tvarka, nustatyta Klientų pavedimų dėl finansinių priemonių priėmimo ir vykdymo 

tvarkoje. 

6.9. Tam tikri Banko darbuotojų privalomi veiksmai siekiant efektyviai valdyti interesų konfliktus: 

6.9.1. Banko darbuotojas turi nusišalinti nuo klausimų svarstymo Banko vardu, jei jis yra Susijęs 

asmuo arba jo valdoma įmonė gali turėti interesų, prieštaraujančių Banko ar kliento 

interesams; 

6.9.2. Banko darbuotojams draudžiama prisiimti išorės įsipareigojimus, kurie galėtų trukdyti atlikti 

savo pareigas. 

6.10. FMS darbuotojai privalo saugoti ir reguliariai atnaujinti duomenis ir informaciją apie Banko arba jo 

vardu teikiamas investicines ir papildomas paslaugas bei vykdomą investicinę veiklą, dėl kurios kilo (ar 

gali kilti, jei paslaugų teikimas ir veiklos vykdymas dar nėra baigtas) interesų konfliktas, galintis padaryti 

žalos vieno ar kelių klientų interesams. 

 

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

7.1. FMS kontrolierius nuolat vykdo galimų Interesų konfliktų ir pasinaudojimo viešai neatskleista 

informacija atvejų kontrolę. 
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7.2. Banko darbuotojas, pastebėjęs aplinkybes, kurios jo manymu gali sukelti Interesų konfliktą, galintį 

turėti reikšmingos įtakos vieno ar kelių Klientų interesams, privalo apie tai pranešti bet kokia jam patogia 

forma savo tiesioginiam vadovui ir FMS kontrolieriui. 

7.3. Politikos santrauka talpinama Banko interneto tinklalapyje www.citadele.lt .  

7.4. Politika privalo būti peržiūrima FMS iniciatyva ne rečiau kaip kartą per metus. 

7.5. Politika gali būti keičiama, pildoma ir panaikinta Banko valdybos nutarimu. 

 

_________________________ 

 

 

http://www.citadele.lt/

