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1. TVARKOS PASKIRTIS. TAIKYMO RIBOS 

1.1. Klientų pavedimų dėl finansinių priemonių priėmimo ir vykdymo tvarka (toliau - Tvarka) 

praktikoje įgyvendina AB „Citadele“ bankas (toliau – Bankas) Pavedimų vykdymo politiką, nustato 

Klientų Pavedimų priėmimo ir vykdymo, Klientams skirtų pranešimų teikimo tvarką. 

1.2. Tvarka parengta vadovaujantis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos 

finansinių priemonių rinkų įstatymo (Žin., 2007.02.08, Nr. 17-627), Investicinių paslaugų teikimo ir 

klientų pavedimų priėmimo ir vykdymo taisyklių (2012 m. liepos 02 d. Lietuvos Banko nutarimas 

Nr. 03-157), Banko Interesų konfliktų vengimo politikos teikiant investicines  paslaugas 

nuostatomis. 

1.3. Tvarka vadovaujasi Banko Iždo tarnybos Finansų maklerio skyriaus bei Banko filialų, 

Privačiosios bankininkystės departamento ir Klientų aptarnavimo departamento darbuotojai, 

tarpininkaujantys tarp Banko ir Klientų, teikiant investicines ir (arba) papildomas paslaugas jiems. 

 

2. TVARKOJE VARTOJAMOS S ĄVOKOS 

2.1. Anketa – potencialaus kliento, norinčio naudotis Banko teikiamomis investicinėmis ir (arba) 

papildomomis paslaugomis, informacinis klausimynas, kuriame atsispindi tokio asmens žinių 

investavimo srityje lygis ir su tuo susijusios rizikos.  

2.2. Atsakingas darbuotojas – Banko filialo, Privačiosios bankininkystės departamento ir Klientų 

aptarnavimo departamento darbuotojas, tarpininkaujantis tarp FMS maklerio ir Kliento.  

2.3. Atstovas – teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotas asmuo. Kliento atstovu negali būti su Banku 

susijęs asmuo – su investicinių paslaugų teikimu susijęs Banko darbuotojas, banko vyresniosios 

vadovybės narys. 

2.4. Bankas – AB „Citadele“ bankas.  

2.5. Birža – tai reguliuojama rinka, rinkos operatoriaus valdoma ir (arba) administruojama nuolat 

veikianti daugiašalė licencijuota prekybos sistema, kurioje, pagal neleidžiančias veikti savo 

nuožiūra taisykles, palengvinama suderinti arba yra suderinami trečiųjų asmenų ketinimai pirkti ar 

parduoti Finansines priemones, sąlygojantys sandorių dėl Finansinių priemonių, kurios įtrauktos į 

prekybą šioje sistemoje ir (arba) kuriomis prekiaujama pagal šios sistemos taisykles, sudarymą. 

2.6. BIS – Banko informacinė sistema Forpost. 

2.7. Finansinė priemonė – nuosavybės ar skolos vertybiniai popieriai, kuriais galima prekiauti 

vienoje ar keliose reguliuojamose rinkose; kitos Finansinės priemonės tokia prasme, kaip jos 

apibrėžtos Finansinių priemonių rinkų įstatyme. 
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2.8. FMS – Banko Iždo tarnybos Finansų maklerio skyrius. 

2.9. FMS makleris – FMS darbuotojas, turintis finansų maklerio prekybininko ar generalinę 

licenciją. 

2.10. 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.  

2.11. Klientas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris yra pasirašęs su Banku Sutartį. 

2.12. Pavedimas – Kliento išreikštas noras atlikti operaciją su Finansinėmis priemonėmis. 

2.13. Patvarioji laikmena - priemonė, kurioje Klientas gali saugoti asmeniškai jam skirtą 

informaciją tokiu būdu, kad tam tikrą laiką, ne trumpesnį nei Klientas galėtų pagrįstai norėti ją 

patikrinti, informacija būtų prieinama ir be pakeitimų atkuriama.  

2.14. Sąskaita - asmeninė vertybinių popierių ir piniginių lėšų sąskaita, kurioje saugomi Kliento 

vertybiniai popieriai bei piniginės lėšos, skirtos atsiskaitymams už operacijas, sudarytas dėl 

Finansinių priemonių. 

2.15. Sutartis – vertybinių popierių sąskaitos tvarkymo ir investicinių paslaugų teikimo sutartis.  

 

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

3.1. FMS makleris, prieš pradėdamas vykdyti Klientų Pavedimus, privalo įsitikinti, ar su Klientu 

yra sudaryta Sutartis bei įvykdyti kiti Tvarkoje numatyti reikalavimai. 

3.2. FMS makleris operacijas su Kliento Finansinėmis priemonėmis gali atlikti tik pagal Kliento 

pateiktą Pavedimą, taip pat remdamasis Finansinių priemonių perleidimo sutartimis ir kitais 

teisėtais pagrindais (valdymo sutartis ir pan.). 

3.3. Pagal Klientų pateiktus Pavedimus FMS makleris sudaro sandorius Banko vardu, bet Kliento 

sąskaita, arba Kliento vardu ir Kliento sąskaita. Pagal Banko Administracijos vadovo arba jo 

įgaliotų asmenų rašytinius Pavedimus FMS makleris sudaro sandorius Banko vardu ir Banko 

sąskaita. 

 

4. PAVEDIMŲ PATEIKIMO FORMOS 

4.1. Klientas Pavedimus gali pateikti asmeniškai arba per Atstovą šiais būdais: 

4.1.1. atvykęs į Banką. FMS makleris užpildo Pavedimo formą taip, kaip nurodo Klientas, 

atspausdina ją dviem egzemplioriais ir pateikia juos Klientui pasirašyti. Klientui pasirašius abu 

Pavedimo egzempliorius, FMS makleris padaro tą patį ir pažymi Pavedimą FMS antspaudu. 

Vieną Pavedimo egzempliorių FMS makleris atiduoda Klientui, o kitą nedelsiant, bet ne vėliau 

kaip iki darbo dienos pabaigos, įregistruoja Pavedimų registravimo žurnale ir įsega į Pavedimų 

segtuvą (6 priedas); 

4.1.2. telefonu. Tokiu atveju pokalbis, vadovaujantis Banko Informacinių sistemų duomenų 

rezervinio kopijavimo-archyvavimo ir atstatymo tvarka, privalo būti įrašomas: 
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� FMS makleris, prieš priimdamas ir užregistruodamas pateiktą Pavedimą, nustato jį pateikusio 

asmens tapatybę, t.y. Klientas telefonu pasako savo slaptažodį (BIS kodas), kuris Klientui yra 

suteikiamas pasirašant Sutartį; 

� FMS makleris iš Kliento telefonu privalo gauti visus Pavedimui tinkamai užpildyti reikiamus 

duomenis, nurodytus Tvarkos 5.2. punkte; 

� FMS makleris tinkamai užpildo Pavedimo formą (1 priedas), nurodo Pavedimo priėmimo 

būdą, laiką, savo vardą, pavardę, pareigas bei pasirašo. Užpildyta ir pasirašyta Pavedimo 

forma registruojama Pavedimų registracijos žurnale.  

4.1.3. faksu (elektroniniu paštu atsiųstas skenuotas Pavedimas); 

4.1.4. elektroniniais kanalais tuo atveju, jei Klientas naudojasi Banko elektroninės 

bankininkystės paslaugomis. Tokiu būdu gavus Pavedimą, FMS makleris jį nedelsiant peržiūri ir 

jeigu Pavedimas atitinka keliamus reikalavimus, nurodytus Tvarkos 5 dalyje, - jį registruoja ir 

vykdo. FMS makleris ne vėliau kaip iki darbo dienos pabaigos užpildo Pavedimo blanką (1 

priedas) įregistruoja tokį Pavedimą pavedimų registravimo žurnale ir įsega į Pavedimų segtuvą. 

Makleris, gavęs elektroniniu paštu pranešimą apie Kliento pateiktą Pavedimą, nedelsiant jį 

verifikuoja (5 priedas), ir jeigu Pavedimas atitinka jam keliamus reikalavimus - jį registruoja ir 

vykdo. 

4.2. Tuo atveju, jei Pavedimas yra pateikiamas telefonu, faksu arba elektroniniu paštu, Bankas 

turi teisę pareikalauti, kad Klientas pateiktų pasirašytą Pavedimo originalą. 

Pastaba: Klientas, pateikdamas Pavedimus Tvarkos 4.1.2-4.1.3 papunkčiuose nurodytais būdais, 

privalo nurodyti jam suteiktą Identifikacinį kodą (slaptažodį). 

4.3. Klientui Pavedimus pateikiant telefonu, Bankas įrašo pokalbius su Klientais ir pasilieka teisę 

telefoninių pokalbių įrašus naudoti kaip įrodymus, nagrinėjant ginčus tarp Banko ir Klientų dėl 

Pavedimo pateikimo fakto ir turinio. FMS makleriai Klientui gali skambinti tik Vertybinių popierių 

sąskaitos tvarkymo ir investicinių paslaugų teikimo sutartyje arba patvarioje laikmenoje pateiktais 

kliento kontaktiniais telefonais.  

4.4. Pavedimas laikomas priimtu, kai jį priima FMS makleris (tuo atveju, kai Pavedimas 

pateikiamas Klientui ar jo Atstovui atvykus į Banko veiklos vykdymo vietą ar pateikus Pavedimą 

telefonu), arba kai Klientas gauna patvirtinimą apie Pavedimo priėmimą (tuo atveju, kai 

Pavedimas pateikiamas faksu, registruotu laišku arba elektroninio ryšio priemonėmis). 

4.5. Bankas, priėmęs Pavedimą, ne vėliau nei kitą darbo dieną Klientui ar jo Atstovui pateikia 

Pavedimo patvirtinimą Patvarioje laikmenoje Sutartyje nurodyta forma (2 priedas). 

 

5. PAVEDIMŲ PRIĖMIMO TVARKA 

5.1. Klientas gali pateikti FMS makleriui Pavedimą pirkti ar parduoti Finansines priemones, 

prašymą pervesti Finansines priemones, Pavedimo anuliavimo Pavedimą. 

5.2. Pavedime būtina nurodyti šiuos Pavedimo rekvizitus: 

� Pavedimo pateikimo data ir laikas (valandos ir minutės); 
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� Kliento vardas ir pavardė arba įmonės pavadinimas; 

� Kliento identifikacinis numeris; 

� nuosavybės forma (sąskaitos GL straipsnis),  

� investitoriaus grupė 

� asmens kodas arba įmonės kodas (jei juridinis asmuo); 

� Pavedimo tipas; 

� Finansinės priemonės pavadinimas; 

� Finansinės priemonės ISIN kodas ir kiti rekvizitai; 

� Finansinės priemonės, su kuriais atliekama operacija, kiekis / Investavimo suma ir valiuta; 

� Pavedimo vykdymo sąlygos: ribinė kaina, galiojimo laikas, komisinis mokestis, sąlygos; 

Pastaba: pažymima kokiu būdu gautas Pavedimas: telefonu, tiesiogiai ar internetu. Pavedime 

pervesti Finansines priemones iš Kliento sąskaitos Banke kitam viešosios apyvartos tarpininkui 

Klientas privalo nurodyti tokio viešosios apyvartos tarpininko, kurio sąskaitoje buvo/bus 

apskaitomos Kliento Finansinės priemonės, pavadinimą ir sąskaitos numerį (7 arba 11 priedai, 

priklausomai nuo finansinės priemonės).  

� Kliento parašas. Jei Klientas juridinis asmuo - asmens, atstovaujančio juridinį asmenį, vardas, 

pavardė, asmens kodas, pareigybė ir parašas. 

5.3. Pavedimai FMS makleriui pateikiami darbo valandomis: pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8 

iki 17 val.; penktadieniais ir prieš šventines dienas: nuo 8 iki 15.45 val.  

5.4. Klientas Pavedimą gali pateikti asmeniškai ar per Atstovą, kuris privalo turėti notaro 

patvirtintą Kliento įgaliojimą (įgaliojimai/patvirtinta kopija saugomi Kliento byloje). Toks Atstovas, 

teikdamas FMS makleriui Pavedimą telefonu, privalo būti identifikuojamas taip pat kaip Klientas 

(Tvarkos 4.1.2 punktas). 

5.5. Priimdamas Pavedimą, FMS makleris turi atsižvelgti į Kliento investicinę patirtį ir  rizikos 

profilį, kurie yra Klientui priskiriami atsižvelgiant į Kliento užpildytą ir pasirašytą Anketą. 

Duomenys apie Klientą yra kaupiami Kliento rizikos vertinimo lentelėje, kuri saugoma Banko 

vidinėje duomenų bazėje. Šioje lentelėje kiekvienam Klientui, pagal jo pateiktus apie save 

duomenis, yra priskirtas Rizikos profilis: 

� Konservatyvus (K); 

� Subalansuotas (S);  

� Agresyvus (A); 

� Labai agresyvus (A+).   

Pastaba: Klientams, kuriems pagal netekusią galios Vertybinių popierių sutarčių sudarymo ir 

vertybinių popierių sąskaitų atidarymo bei uždarymo tvarką nėra priskirtas rizikos profilis, iki jie 

Bankui pateiks Banko nustatytos formos tinkamai užpildytą Anketą, priskiriamas Konservatyvusis 

rizikos profilis. 

5.6. Jei Pavedimas pateikiamas dėl Finansinės priemonės, kuri Banko yra pripažinta kaip 

netinkama pagal Klientui priskirtą rizikos profilį, o tokį Pavedimą inicijuoja pats Klientas - jis yra 
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apie tai perspėjamas žodžiu, o pateikiamame Pavedime (jei pavedimas paduodamas klientui 

užpildant Pavedimo formą) Klientas parašu patvirtina, kad toks Pavedimas yra pateikiamas jo 

paties iniciatyva bei yra informuotas, kad Bankas neturi pareigos vertinti tokios Finansinės 

priemonės tinkamumo jam. Klientas atsidarydamas Sąskaitą, kartu pasirašo Rekomendaciją 

(Vertybinių popierių sąskaitos tvarkymo ir investicinių paslaugų teikimo sutarčių sudarymo tvarkos 

10 priedas) arba Įspėjimą, kad Klientas atsisakė apie save pateikti reikalingą Bankui informaciją. 

Tai leidžia manyti, jog Klientas veikia savo rizika ir nuožiūra, todėl toks perspėjimas yra tik 

prevencinio pobūdžio. Bankas, sudarydamas su Klientu Sutartį, jam pateikia vienkartinį 

pranešimą pasirašytinai apie tai, jog Bankas neprisiima atsakomybės dėl Kliento iniciatyva 

sudaromų sandorių dėl sudėtingų Finansinių priemonių (investicinių fondų vienetai, kiti išvestiniai 

finansiniai instrumentai). Plačiau žiūrėti Vertybinių popierių sąskaitos tvarkymo ir investicinių 

paslaugų teikimo sutarčių sudarymo tvarkoje. 

5.7. Kartu su Pavedimu parduoti Finansines priemones, kurios yra bendra jungtinė sutuoktinių 

nuosavybė, turi būti saugomas sutuoktinio įgaliojimas (įgaliojimai/patvirtinta kopija saugojami prie 

Sutarties Kliento byloje) parduoti konkrečias Finansines priemones (turi pasirašyti abu 

sutuoktiniai), vadovaujantis Lietuvos banko patvirtintų Investicinių paslaugų teikimo ir klientų 

pavedimų priėmimo ir vykdymo taisyklių numatyta tvarka (2012 m. liepos 02 d. Lietuvos Banko 

nutarimas Nr. 03-157). 

Pastaba: Vieno sutuoktinio kitam išduodamas įgaliojimas sudaryti sandorius dėl Finansinių 

priemonių gali būti išduodamas paprasta rašytine forma, jei sandoriai sudaromi dėl Finansinių 

priemonių, įtrauktų į prekybą reguliuojamoje rinkoje ar daugiašalėje prekybos sistemoje. Kitais 

atvejais būtinas įgaliojimas, patvirtintas notaro.   

5.8. Pavedimai pervesti Finansines priemones priimami tiesiogiai. Jeigu Klientas yra nutolęs, jis 

gali pasirašyti Pavedimą ir atsiųsti FMS makleriui faksu.  

5.9. Kai Klientą, fizinį asmenį, atstovauja Atstovas, arba Kliento Finansinės priemonės yra bendra 

jungtinė sutuoktinių nuosavybė (yra sutuoktinio išduotas įgaliojimas), FMS makleris prieš 

vykdydamas Pavedimą dėl jų pardavimo, privalo įsitikinti, kad įgaliojimo galiojimo terminas dar 

nepasibaigęs.  

Pastaba: Visų Klientui išduotų įgaliojimų originalai arba patvirtintos kopijos yra saugomos Klientų 

bylose FMS.  

5.10. Klientui juridiniam asmeniui pateikiant Pavedimą, FMS makleris privalo įsitikinti, kad 

Pavedimą pateikiantis asmuo yra raštiškai įgaliotas juridinio asmens jį atstovauti šiais klausimais. 

5.11. Klientas, pageidaujantis atlikti lėšų konvertavimą Sąskaitoje, suderina su FMS darbuotoju 

valiutos konvertavimo kursą ir pateikia rašytinį Prašymą konvertuoti lėšas sąskaitoje (9 priedas), 

šis prašymas saugomas Iždo apskaitos skyriuje. Klientas tokį prašymą taip pat gali pateikti 

telefonu (4.1.2 punktas) arba naudodamasis internetine bankininkyste (laisvos formos prašymas).  

5.12. Klientas, pageidaujantis pervesti lėšas tarp sąskaitų, esančią Banke, FMS darbuotojui 

pateikia rašytinį Prašymą pervesti lėšas (10 priedas) šis prašymas saugomas Iždo apskaitos 
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skyriuje. Klientas tokį prašymą taip pat gali pateikti telefonu (4.1.2 punktas) arba naudodamasis 

internetine bankininkyste (laisvos formos prašymas). 

 

6. PAVEDIMŲ REGISTRAVIMAS IR SAUGOJIMAS 

6.1. Kiekvienam Pavedimui yra suteikiamas numeris. Visi Pavedimai chronologine tvarka privalo 

būti registruojami pavedimų registravimo žurnale. 

6.2. Pavedimų registravimo žurnale FMS makleris užregistruoja Tvarkos 5.2 punkte nurodytą 

informaciją, kurią pateikė Klientas. 

Pastaba: Pavedimų registravimo žurnalas yra tik vienas ir tvarkomas kompiuteryje MS Excel 

formatu. Už pavedimų registravimo žurnalo įrašų teisingumą ir išsamumą atsakingas FMS 

vadovas. Kiekvienos dienos pabaigoje pavedimų registravimo žurnale padaryti įrašai 

atspausdinami, pasirašomi juos priėmusio FMS maklerio. FMS maklerį, kuris pasirašo pavedimų 

registravimo žurnale paskiria FMS vadovas. FMS vadovas turi užtikrinti savalaikį Pavedimų 

registravimą.  

6.3. Pavedimų registravimo žurnalo įrašai ir jų kopijos saugomi taip, kaip to reikalauja Lietuvos 

centrinio vertybinių popierių depozitoriumo patvirtintos procedūros.   

6.4. Pavedimų registravimo žurnalas yra saugomas 10 (dešimt) metų nuo paskutinio įrašo jame 

dienos. Pavedimai ir pranešimai apie Pavedimų atšaukimą saugomi 10 (dešimt) metų nuo jų 

priėmimo dienos. 

7. PAVEDIMŲ VYKDYMAS 

7.1. FMS vykdo šiuos Kliento pateiktus Pavedimus: 

7.1.1. pirkti Finansines priemones; 

7.1.2. parduoti Finansines priemones; 

7.1.3. pervesti Finansines priemones ir (arba) pinigines lėšas; 

7.1.4. dėl Finansinių priemonių pirkimo ir (arba) pardavimo anuliavimo. 

7.2. Kliento pateiktame Pavedime privalo būti pateikiama pakankamai informacijos, kad FMS 

makleris galėtų tinkamai įvykdyti Kliento valią, priešingu atveju, FMS makleris turi teisę atsisakyti 

vykdyti Pavedimą. 

7.3. Klientas teikdamas Pavedimą, turi įvykdyti šias sąlygas, jeigu tam tikrais atvejais nėra 

susitarta kitaip: 

7.3.1. Klientas, prieš teikdamas Pavedimą pirkti Finansines priemones, privalo sukaupti reikiamą 

piniginių lėšų kiekį Sąskaitoje, skirtą Finansinių priemonių įsigijimui ir užmokesčio Bankui 

sumokėjimui, Sutartyje nurodytoje Kliento Sąskaitoje; 

7.3.2. Klientas, prieš teikdamas Pavedimą parduoti Finansines priemones, privalo sukaupti 

reikiamą Finansinių priemonių vienetų skaičių Sąskaitoje, kurios apskaitą vykdo Bankas. 

7.4. Viename Pavedime gali būti nurodyta tik vieną operacija su vienos emisijos Finansinėmis 

priemonėmis; 
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7.5. FMS makleris, įsitikinęs kad yra tenkinami visi Tvarkos 5 dalyje nurodyti reikalavimai 

Pavedimui priimti bei tenkinamos Tvarkos 7.3 punkto sąlygos, Pavedimus privalo pradėti vykdyti 

nedelsdamas (jei Pavedime nenurodomas vėlesnis Pavedimo vykdymo terminas) ir tik 

geriausiomis Klientui sąlygomis.  

7.6. Pavedimas parduoti Finansines priemones, kurios yra bendra jungtinė sutuoktinių nuosavybė 

(BIS formoje FRF_649 nurodytas GL straipsnis 116), o Klientas, fizinis asmuo, neturi kito 

sutuoktinio notariškai patvirtinto ar paprastos rašytinės formos įgaliojimo, gali būti vykdomas tik 

tokiais atvejais, jei: 

7.8.1. Pavedimą pateikė abu sutuoktiniai kartu; 

7.8.2. vienas sutuoktinis pateikė kito sutuoktinio išduotą notariškai patvirtintą arba paprastos 

rašytinės formos įgaliojimą tokį sandorį sudaryti (Žiūrėti Tvarkos 5.7 punkto pastabą); 

7.8.3. vienas sutuoktinis pateikė rašytinių įrodymų, kad Finansinės priemonės, dėl kurių 

pateikiamas Pavedimas, yra jo asmeninė, o ne bendroji jungtinė nuosavybė. 

Pastaba: Visi tokie rašytiniai įrodymai saugomi Klientų bylose FMS. 

7.9. Pavedime parduoti Finansines priemones nurodyta kaina laikoma minimalia kaina, už kuria 

Klientas sutinka parduoti Finansines priemones. 

7.10. Pavedime pirkti Finansines priemones nurodyta kaina laikoma maksimalia kaina, už kurią 

Klientas sutinka pirkti Finansines priemones. 

7.11. FMS makleris negali parduoti Finansinių priemonių už mažesnę ribinę kainą negu nurodyta 

Finansinių priemonių pardavimo Pavedime ir atvirkščiai – pirkti Finansines priemones už 

aukštesnę kainą negu nurodyta Finansinių priemonių pirkimo Pavedime.  

7.12. Pavedimą pirkti/parduoti/anuliuoti sandorį Biržoje FMS makleris į prekybos sistemą įveda iš 

savo darbo vietos, sujungtos su Biržos prekybos sistema kompiuteriniu tinklu. 

7.13. Vykdydamas Pavedimus Biržoje, FMS makleris privalo vadovautis NASDAQ OMX Vilnius 

vertybinių popierių biržos prekybos taisyklėmis. 

7.14. Vykdydamas Pavedimus už reguliuojamos rinkos ribų, FMS makleris vadovaujasi Banko Už 

reguliuojamos rinkos ar daugiašalės prekybos sistemos ribų sandorių dėl vertybinių popierių 

sudarymo tvarka. 

7.15. Už kiekvieną pilnai ar dalinai įvykdytą Pavedimą Klientas Bankui moka komisinį mokestį 

pagal patvirtintus FMS paslaugų įkainius. Mokestis imamas procentais nuo sandorio vertės arba 

kaip įvykdyto (dalinai įvykdyto) Pavedimo minimalus absoliutus dydis. Detali už kiekvieną Kliento 

sudarytą sandorį taikomo komisinio mokesčio apskaičiavimo ir suvedimo į BIS tvarka aprašyta 

„Vertybinių popierių apskaitos instrukcijoje“. Paslaugų įkainiai skelbiami Banko interneto 

tinklalapyje www.citadele.lt . 

7.16. Tais atvejais, kai dėl tam tikrų kliūčių FMS makleris negali pradėti vykdyti Pavedimo ar 

Pavedimas negali būti įvykdomas per protingus terminus dėl reguliuojamoje rinkoje ar už jos ribų 

susiklosčiusių nepalankių aplinkybių (nukritus kainai, nesant pasiūlos ir pan.), FMS makleris, 

Sutartyje numatytu būdu, apie tai nedelsiant informuoja Klientą, nurodydamas kliūtis ar 
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aplinkybes, trukdančias vykdyti konkretų Pavedimą. FMS makleris Pavedimą vykdo tiksliai 

laikydamasis jame nustatytų sąlygų. FMS makleris turi teisę nuo jų nukrypti, jei susiklosčius tam 

tikroms aplinkybėms, tai būtina Kliento interesams apginti, o FMS makleris iš anksto Kliento 

atsiklausti negalėjo arba laiku negavo atsakymo į savo užklausimą. Tokiu atveju FMS makleris 

Sutartyje nustatytu būdu apie tai nedelsiant informuoja Klientą. 

7.17. FMS makleris, prieš vykdydamas Pavedimą pirkti investicinių fondų vienetus, kurių tiksli 

pirkimo kaina taps žinoma tik gavus sandorio patvirtinimą, turi matematiškai paskaičiuoti galimą 

tokio produkto kainos nuokrypį ir pirkti tik tokį jų kiekį, kuris užtikrina, kad Kliento pervestų 

piniginių lėšų pakaks sumokėti už finansines priemones ir Bankui komisinį mokestį už suteiktas 

paslaugas.       

8. PAVEDIMŲ SUJUNGIMAS IR SANDORIŲ PASKIRSTYMAS 

8.1. Jeigu FMS makleris turi pagrįstų įtarimų, kad Pavedimų sujungimas turės neigiamos įtakos 

siekiant geriausio rezultato Klientui – Pavedimai nejungiami, ir vykdomi atskirai. 

8.2. Sandorių paskirstymas priklauso nuo pasirinktos Pavedimų vykdymo strategijos, pasirinktos 

siekiant užtikrinti geriausią rezultatą Klientui. 

8.3. FMS makleris, atsižvelgdamas į konkrečią situaciją, pasirenka vieną iš žemiau nurodytų 

sandorių paskirstymo būdų: 

� dalyvaujant pirminiame Finansinių priemonių platinime Bankui priskirtas (toliau – alokuotas) 

Finansinių priemonių kiekis skirstomas proporcingai visiems pateiktiems Pavedimams, 

išskyrus tuos atvejus, kai pirminio viešo Finansinių priemonių siūlymo (IPO) organizatoriai 

nustato konkrečius nurodymus alokuotų Finansinių priemonių paskirstymui; 

� jeigu dalyvaujant pirminiame Finansinių priemonių platinime įsigyjamas labai mažas jų kiekis 

ir Klientams atsirandantys kaštai, susiję su Finansinių priemonių pirkimu ar vėlesniu jų 

pardavimu yra neadekvačiai dideli, tuomet Bankas turi teisę leisti Klientams atsisakyti pirkti 

jiems priklausantį Finansinių priemonių kiekį, jei kiti Klientai yra išreiškę norą gauti jų 

papildomai. Tokiu atveju Finansinės priemonės skirstomas proporcingai Klientams, 

išreiškusiems norą įsigyti papildomą jų kiekį; 

� sujungus kelių Klientų Pavedimus ir skirstant įvykdytą sandorį taikomas laiko prioriteto 

principas, t.y., visų pirma tenkinami anksčiau pateikti Pavedimai; 

8.4. FMS makleris turi teisę vykdyti Kliento Pavedimą, sujungdamas jo sandorį su kito Kliento 

Pavedimu, jei tenkinamos visos sąlygos: 

� nėra pagrindo manyti, kad Pavedimų ir sandorių sujungimas turės neigiamos įtakos kurio nors 

iš Klientų, kurių Pavedimus ketinama sujungti, interesams; 

� kiekvienam Klientui, kurio Pavedimą ketinama sujungti, yra pranešama, kad Pavedimų 

sujungimas gali turėti neigiamą poveikį konkrečiam Pavedimui ir gaunamas išankstinis Kliento 

sutikimas (raštiškas arba telefonu, jei toks pokalbis įrašomas) tokį pavedimą sujungti. 

8.5. Jei Pavedimas buvo sujungtas, FMS makleris turi Klientui paaiškinti kokiomis sąlygomis ir 

kokias principais remiantis sandoriai buvo paskirstyti. 
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9. PAVEDIMŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAS IR ATŠAUKIMAS 

9.1. Klientas turi teisę keisti Pavedimo sąlygas tik atšaukdamas ankstesnį Pavedimą ir 

pateikdamas naują. FMS makleris, gavęs pranešimą apie Kliento Pavedimo atšaukimą, ne vėliau 

kaip kitą darbo dieną Klientui Patvarioje laikmenoje (Sutartyje numatyta forma) pateikia 

patvirtinimą apie Pavedimo atšaukimą (8 priedas). Jei Klientas atšaukia Pavedimą telefonu, 

pranešimas apie tai jam nesiunčiamas su sąlyga, kad telefoninis pokalbis buvo įrašytas, o FMS 

makleris Pavedimo atšaukimą patvirtino pokalbio metu (toks pokalbis turi būti įrašomas). 

9.2. Klientas turi teisę atšaukti Pavedimą tik tuo atveju, jeigu jis dar nepradėtas vykdyti arba 

įvykdytas iš dalies. Jeigu Pavedimas įvykdytas iš dalies, laikoma atšaukta tik ta Pavedimo dalis, 

kuri dar nebuvo įvykdyta. 

 

10. INFORMACIJOS PATEIKIMAS KLIENTAMS. TERMINAI 

10.1. FMS makleriui įsitikinus, jog tenkinamos visos sąlygos Kliento pateiktam Pavedimui priimti ir 

jį vykdyti, nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Pavedimo patvirtinimas Patvarioje 

laikmenoje pateikiamas Klientui Sutartyje numatytu būdu (2 priedas). 

Išimtis: patvirtinimas gali būti nesiunčiamas tik tuo atveju, jei Klientas Pavedimą pateikė 

asmeniškai  arba telefonu tiesiogiai FMS makleriui, kuris Klientą informavo apie Pavedimo 

priėmimą telefonu, o toks telefoninis pokalbis buvo įrašomas ir gali būti panaudotas kaip 

įrodymas, jog patvirtinimas Klientui buvo ir kada buvo pateiktas.   

10.2. Įvykdžius Kliento Pavedimą, iš karto po to, kai Banko vertybinių popierių apskaitininkas 

įveda prie kiekvieno sandorio priklausantį Bankui komisinį mokestį bei patvirtina importuotus 

sandorius BIS, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną,  FMS makleris Klientui pateikia patvirtinimą 

Patvarioje laikmenoje apie Pavedimo įvykdymą (3 priedas) arba (12 priedas) priklausomai nuo 

įvykdytos operacijos (parduoti, pirkti pervesti ir panašiai).  Patvirtinimas Klientui pateikiamas ta 

pačia forma kaip buvo pateiktas Pavedimas, arba kitais, Sutartyje numatytais būdais.  

10.3. Jei Pavedimas yra įvykdomas dalimis, FMS makleris pateikia informaciją apie kiekvienos 

įvykdytos Pavedimo dalies kainą. Jei Kliento Pavedimą vykdė kitas viešosios apyvartos 

tarpininkas, tai pranešimas apie Pavedimo įvykdymą Klientui pateikiamas ne vėliau kaip kitą 

darbo dieną po to, kai Bankas gauna patvirtinimą iš Pavedimą vykdžiusio viešosios apyvartos 

tarpininko apie Pavedimo įvykdymą.  

10.4. FMS makleris, pateikdamas Klientui informaciją apie Pavedimo įvykdymą, nurodo tik bendrą 

komisinio mokesčio sumą, kuri buvo išskaityta iš Kliento Sąskaitos. Klientui raštiškai pareikalavus 

jam pateikti detalų tokio komisinio mokesčio atsiradimą, FMS makleris kreipiasi į Iždo apskaitos 

skyriaus apskaitininką su prašymu pateikti komisinio mokesčio suminę išklotinę (iš ko susidarė 

galutinis komisinis mokestis) ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną ją pateikia Klientui atspausdintą 

popieriuje ir pasirašytą ją parengusio Iždo apskaitos skyriaus  apskaitininko.    
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10.5. Pasibaigus kalendoriniams metams, FMS visiems Klientams pateikia ataskaitas apie jų 

naudai įvykdytus Pavedimus per praėjusius kalendorinius metus, bei turimą Finansinių priemonių 

portfelį ir piniginių lėšų likučius Banke ataskaitinio periodo pabaigai. Ataskaitos pateikiamos iki 

einamųjų metų pirmo ketvirčio pabaigos, Sutartyje nustatytu būdu (4 priedas). Klientas turi teisę 

gauti ataskaitą kitu būdų, nei numatyta Sutartyje, jei pateikia Bankui prašymą raštu (laisva forma).  

 

11. BAIGIAMOJI DALIS 

11.1. Tvarka gali būti keičiama, papildoma ar panaikinama Banko valdybos nutarimu. 

11.2. Bankas pasilieka teisę keisti ar papildyti Tvarkos nuostatas. Aktuali Tvarkos redakcija 

talpinama Banko interneto tinklalapyje www.citadele.lt ne vėliau kaip kitą darbo dieną po 

pakeitimų patvirtinimo Banko valdyboje. Atskirai apie pakeitimus Tvarkoje Klientai 

neinformuojami.   

11.3. Klientai, nesutinkantys su pakeitimais aktualios Tvarkos redakcijoje, turi teisę vienašališkai 

nutraukti Sutartį, apie tai informavę Banką raštu prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.   

11.4. Tvarką periodiškai peržiūri, esant reikalui ją pildo ir teikia Banko valdybai tvirtinti FMS 

vadovas. 

 

_________________ 


