
ĮGALIOJIMAS Nr.    
 

  , du tūkstančiai  metų  mėnesio  diena 
  ,  juridinio asmens kodas  , adresas 
  , kuriam atstovauja direktorius   , asmens kodas 
  , veikiantis pagal bendrovės įstatus, (toliau – Bendrovė), įgalioja 
  , asmens kodas 
  (toliau – Įgaliotinis): 

  , adresas 

 

- Bendrovės vardu ir savo nuožiūra pasirašyti su AS „Citadele banka“ Lietuvos filialu (toliau – Bankas) 
sutartį dėl banko sąskaitos atidarymo, taip pat pasirašyti visus kitus susitarimus ir dokumentus, kurie 
yra būtini, siekiant Bendrovės vardu atidaryti sąskaitą(-as) Banke; pateikti Bankui visus prašymus bei 
pranešimus naudojantis elektroniniais kanalais, atlikti visas operacijas Bendrovės sąskaitose ir visas 
kitas operacijas, susijusias su Banko teikiamomis paslaugomis, kurias galima atlikti arba kurias galima 
gauti, naudojantis elektroniniais kanalais, įskaitant ir tas operacijas, kuriomis Bankas leis naudotis 
elektroniniais kanalais ateityje, gauti iš Banko identifikavimo kodų nustatymo priemones, Bendrovės 
vardu pasirašyti tuo tikslu, bei atlikti visus kitus su šiuo pavedimu susijusius veiksmus; 
- Bendrovės vardu savo nuožiūra naudotis ir valdyti Bendrovės vardu atidaryta(-omis) sąskaita(-omis) 
Banke, taip pat savo nuožiūra disponuoti šiose sąskaitose esančiomis piniginėmis lėšomis, savo 
nuožiūra užpildyti ir pasirašyti bei keisti Banke Parašų pavyzdžių ir antspaudo pavyzdžių kortelę/-es 
savo nuožiūra nurodant asmenis, kuriems suteikiama teisė disponuoti atidarytoje(-ose) Bendrovės 
vardu sąskaitoje/-ose piniginėmis lėšomis Bendrovės vardu pasirašyti visus dokumentus ir atlikti visus 
kitus veiksmus, susijusius su šiais pavedimais. 
- Bendrovės vardu savo nuožiūra sudaryti su Banku visas kitas sutartis, susijusias su naudojimusi ir 
valdymu Bendrovės vardu atidaryta(-omis) sąskaita(-omis) Banke, taip pat su disponavimu lėšomis 
jose, tame tarpe, bet neapsiribojant, ir dėl mokėjimo kortelių išdavimo, pakeisti sudarytų sutarčių 
sąlygas, jas nutraukti, rašyti Bendrovės vardu prašymus ir pareiškimus, gauti mokėjimo korteles ir 
identifikavimo kodus, tuo tikslu pasirašyti ir atlikti visus kitus veiksmus susijusius su šiame įgaliojime 
nurodytais pavedimais. 
Pasibaigus įgaliojimo terminui ar panaikinus jo įgaliojimus prieš terminą, atstovas privalo grąžinti 
įgaliojimą atstovaujamajam ar jo teisių perėmėjams. 

 

Įgaliotiniui suteikiama teisė perįgalioti. 

 

Įgaliojimas galioja iki du tūkstančiai  metų  mėnesio  dienos. 
(Bendrovės direktoriaus Vardas Pavardė, parašas, antspaudas) 


