Bendrosios garantijų suteikimo taisyklės
1.
Šiose bendrosiose taisyklėse vartojamos sąvokos:
1.1.
Bankas – AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas, kodas 304940934,
registruotos buveinės adresas Upes g. 21-1, LT-08128 Vilnius.
1.2.
Banko grupė – AS „Citadele banka“, registracijos Nr.
40103303559, visi AS „ Citadele banka“ užsienio filialai, AS „Citadele
banka“ dukterinės įmonės ir AS „Citadele banka“ dukterinių įmonių
dukterinės įmonės.
1.3.
Kainynas - Banko produktų ir paslaugų, susijusių su prekybos
finansavimu, kainynas.
1.4.
Finansinio užstato sąskaita - speciali Banko sąskaita, kurią
Bankas atidaro Sutarties pagrindu, susiedamas ją su Pareiškėjo
duomenimis ir lėšomis, kurios yra Užstatas.
1.5.
Garantija - rašytinis Banko įsipareigojimas sumokėti Gavėjui bet
kokią sumą, neviršijančią Garantijos sumos pagal Garantijos sąlygas.
1.6.
Garantijos pasibaigimo data - Garantijoje nurodyta data, iki
kurios Gavėjas turi teisę pateikti Bankui Reikalavimą pagal Garantijos
sąlygas.
1.7.
Garantijų linijos limitas - maksimali suma, iki kurios Pareiškėjas
gali prašyti suteikti Garantijas, o Bankas suteikia Garantijas pagal Sutartį.
1.8.
Pareiškėjas - juridinis asmuo, kurio prašymu Bankas suteikia
Garantiją.
1.9.
Pareiškėjo grupė - Pareiškėjas, jo NG ir visi juridiniai asmenys,
kurių atžvilgiu Pareiškėjo NG turi galimybę tiesiogiai ar netiesiogiai daryti
lemiamą įtaką, individualiai ar kartu su kitais subjektais, kaip tai
suprantama pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus, t.y. galimybė
tiesiogiai ar netiesiogiai atlikti šiuos veiksmus:
a) kontroliuoti juridinio asmens valdymo organų sprendimų priėmimo
procesą (reguliariai ar nereguliariai) įgyvendinant narystę arba be jos,
b) paskirti priežiūros institucijos ar juridinio asmens vykdomojo organo
narių skaičių, kuris užtikrintų balsų daugumą privačiam asmeniui ar
juridiniam asmeniui, turinčiam lemiamą įtaką atitinkamame organe.
1.10. Gavėjas - fizinis ar juridinis asmuo, kurio naudai Bankas suteikia
Garantiją.
1.11. Garantijos suma - didžiausia Garantijoje nurodyta pinigų suma,
iki kurios Bankas, gavęs Reikalavimą, įsipareigoja sumokėti Gavėjui pagal
Garantijos sąlygas.
1.12. Prašymas – pagal Banko reikalavimus parengtas Pareiškėjo
rašytinis prašymas, kuriuo Pareiškėjas prašo Banko sudaryti Sutartį
Specialiomis sąlygomis.
1.13. Sutartis - sutartis tarp Banko ir Pareiškėjo dėl garantijų suteikimo,
susidedanti iš Paraiškos ir Bendrųjų sąlygų ir, jeigu Sutartis sudaroma su
Specialiosiomis sąlygomis, ją sudaro Bendrosios sąlygos ir Specialiosios
sąlygos.
1.14. Bauda – mokėjimas, kurį Pareiškėjas turi sumokėti vėluodamas
atlikti mokėjimą ir (arba) netinkamai vykdydamas įsipareigojimus pagal
Sutartį.
1.15. Užstatas - užstatas, užtikrinantis Pareiškėjo įsipareigojimų pagal
Sutartį vykdymą.
1.16. Einamosios sąskaitos - Pareiškėjo Banke turimos einamosios
sąskaitos.
1.17. Bendrosios sąlygos - šios bendrosios Banko garantijų suteikimo
taisyklės, su kuriomis galima susipažinti Banko interneto svetainėje
www.citadele.lt.
1.18. Pagrindinė operacija - Pareiškėjo įsipareigojimai Gavėjo
atžvilgiu pagal sutartį, konkurso sąlygas, įstatymą ar kitus teisės aktus ar
kitą dokumentą, sandorį ar kitą pagrindą, kuriems įvykdyti suteikiama
Garantija.
1.19. Paraiška - pagal Banko reikalavimus parengta Pareiškėjo rašytinė
paraiška, kuria Pareiškėjas prašo Banko suteikti konkrečią Garantiją.
1.20. NG - tikrasis naudos gavėjas, fizinis asmuo, kuriam tiesioginės ar
netiesioginės narystės būdu priklauso daugiau kaip 25% Pareiškėjo akcijų
ar balsavimo teisę turinčių akcijų, tiesiogiai ar netiesiogiai ją
kontroliuojantis arba kurio vardu ar kurio interesais yra užmegzti verslo
santykiai su Banku.
1.21. Šalys – Bankas ir Pareiškėjas.
1.22. Mokėjimo data – diena, kai Bankas sumoka pareikalautą sumą
Gavėjui ir kurią Pareiškėjas, Banko prašymu, sumoka Bankui.
1.23. Reikalavimas – pagal Garantijos sąlygas parengtas Gavėjo
reikalavimas Bankui sumokėti Garantijos sumą ar jos dalį.
1.24. Specialiosios sąlygos – rašytinis Šalių susitarimas, kuriame
išdėstomos papildomos ir (arba) skirtingos sąlygos, pasirašytos be
Bendrųjų sąlygų, taikomų Šalių santykiams, susijusiems su Garantijų
suteikimu ir tvarkymu, jeigu Šalys dėl to susitaria.
1.25. Tarptautinės taisyklės – Tarptautinių prekybos rūmų leidinio Nr.
758 „ICC Uniform Rules for Demand Guarantees“, 2010 m. redakcija.
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1.26. Sankcijų įstatymai – Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų
tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymas ir (arba) susiję tarptautiniai ir
nacionaliniai teisės aktai ir (arba) bankų priežiūros institucijos priimti
teisės aktai.
1.27. Terminuotasis indėlis – Pareiškėjo Banke terminuotam laikui
padėtas indėlis.
1.28. BPT – Banko bendrosios paslaugų teikimo taisyklės.
1.29. Kiti privalomi terminai ir jų paaiškinimai pateikiami Specialiosiose
sąlygose (jei jų yra) ir BPT.
2.
Bendrosios sąlygos
2.1.
Bendrosios sąlygos nustato Garantijų suteikimo ir vykdymo
procesą, Šalių teises ir pareigas.
2.2.
Jei kuri nors Bendrųjų sąlygų nuostata prieštarauja bet kuriai
Specialiųjų sąlygų nuostatai, pirmenybė teikiama atitinkamai Specialiųjų
sąlygų nuostatai.
2.3.
Jeigu Bankas Garantiją suteikia remdamasis Bankui priimtina ir
kito banko suteikta priešpriešine garantija, Bendrosios sąlygos taikomos
tiek, kiek jos neprieštarauja tai priešpriešinei garantijai.
3.
Garantijos suteikimas
3.1.
Bankas įsipareigoja svarstyti Garantijos suteikimą po to, kai bus
įvykdytos visos šios sąlygos:
3.1.1. Bankas yra gavęs Bankui priimtinos formos ir turinio Pareiškėjo
pasirašytą Paraišką;
3.1.2. Banko prašymu, Pareiškėjas Bankui priimtina forma pateikė
Bankui tokią papildomą informaciją, kurią Bankas mano esant reikalingą
Garantijai suteikti.
3.2.
Jeigu pagal Bendrųjų sąlygų 3.1 punktą Bankas nusprendžia
suteikti atitinkamą Garantiją, Bankas Garantiją suteikia tik su sąlyga, kad:
3.2.1. tuo atveju, kai Užstatas yra lėšos, esančios Finansinio užstato
sąskaitoje, Pareiškėjas privalo pervesti suteikiamos Garantijos sumą ta
pačia valiuta į Finansinio užstato sąskaitą. Pareiškėjas sutinka, kad Bankas
turi teisę nurašyti iš Pareiškėjo Einamosios sąskaitos lėšas, reikalingas
minėtiems Pareiškėjo įsipareigojimams įvykdyti;
3.2.2. jeigu Užstatas yra Terminuotasis indėlis, Terminuotojo indėlio
disponavimas buvo apribotas, siekiant užtikrinti Pareiškėjo įsipareigojimų
pagal Sutartį įvykdymą, jei reikia;
3.2.3. Pareiškėjas įvykdė Specialiose sąlygose nurodytas Garantijos
suteikimo sąlygas (jeigu tokių yra);
3.2.4. Bankas yra gavęs Kainyne ir Sutartyje numatytą komisinį
atlyginimą ir mokesčius už Garantijos suteikimą;
3.2.5. Bankas ir Pareiškėjas susitarė dėl atitinkamos Garantijos teksto,
jeigu esant rašytiniam Pareiškėjo prašymui arba Banko nuožiūra, Bankas,
prieš suteikdamas Garantiją, privalo gauti rašytinį Pareiškėjo sutikimą dėl
Garantijos teksto (Šalys susitaria, kad iš Pareiškėjo elektroniniu paštu
gautas patvirtinimas yra laikomas tinkamu rašytiniu patvirtinimu). Bankas
turi teisę Pareiškėjo prašymu nekeisti Garantijos teksto, jeigu Bankui yra
nepriimtini teksto pakeitimai.
3.3.
Priėmęs Paraišką, Bankas neprisiima įsipareigojimo suteikti
Garantiją. Taip pat Bankas turi teisę atsisakyti tenkinti Pareiškėjo prašymą,
nepateikdamas rašytinio paaiškinimo dėl atsisakymo suteikti Garantiją.
3.4.
Pareiškėjas yra atsakingas už Paraiškoje nurodytos informacijos
tikslumą ir išsamumą. Pareiškėjas atsako už bet kokius nuostolius, kuriuos
Bankas patyrė dėl Paraiškoje pateiktos melagingos, netikslios ar
neišsamios informacijos.
3.5.
Bankas suteikia Garantiją naudodamas savo standartinę formą.
Jeigu kartu su Paraiška pateikiamas Bankui priimtinas Garantijos teksto
pavyzdys, Bankas suteikia Garantiją pagal tokį pavyzdį. Jeigu prie
Paraiškos pridedamas Garantijos pavyzdys nėra priimtinas Bankui, Bankas
turi teisę pakeisti tokį Garantijos pavyzdinį tekstą arba atsisakyti suteikti
Garantiją.
3.6.
Pareiškėjas, gavęs Garantijos tekstą, privalo su juo susipažinti.
Pareiškėjas, priimdamas Garantiją, patvirtina, kad perskaitė Garantijos
tekstą ir, kad Garantija atitinka Paraišką. Jeigu Pareiškėjas pateikė prašymą
Bankui suteikti Garantiją ją perduodant / išsiunčiant ją tiesiogiai Gavėjui,
Pareiškėjui tenka visa rizika, kad Garantijos turinys atitiks Gavėjo
reikalavimus.
3.7.
Garantijos originalą Bankas perduoda Pareiškėjui arba išsiunčia
Gavėjui Paraiškoje nurodytomis sąlygomis. Bankas neatsako už Pareiškėjo
patirtus nuostolius, jeigu Gavėjas atsisakė priimti Garantiją su Paraiškoje
nurodyta informacija.
3.8.
Nuo to momento, kai Bankas, remdamasis Paraiška, suteikia
atitinkamą Garantiją, laikoma, kad Bankas yra sudaręs su Pareiškėju
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atitinkamos Garantijos suteikimo sutartį, pagal kurią Bankas teikia
finansinę paslaugą prisiimdamas Pareiškėjo kredito rizika.

6.2.
Paaiškėjus bet kuriai Taisyklių 6.1 punkte nurodytai aplinkybei,
Bankas turi teisę savo nuožiūra, nepranešęs Pareiškėjui, vienašališkai atlikti
šiuos veiksmus:
6.2.1. naudoti Finansinį užstatą, Terminuotą indėlį ar jų dalis Pareiškėjo
įsipareigojimams pagal Sutartį sumažinti ar padengti;
6.2.2. nemokėti palūkanų už Terminuotą indėlį ir (arba) Finansinį
užstatą (jei yra numatytos palūkanos).

4.
Terminuotojo indėlio užstatas
4.1.
Sąlygos, išdėstytos Bendrųjų sąlygų 4.2–4.5 ir 6 punktuose, yra
privalomos tik tais atvejais, kai Pareiškėjas Paraiškoje kaip Užstatą
pasirenka Terminuotą indėlį.
4.2.
Terminuotas indėlis yra finansinis užstatas, kurio suma lygi
Garantijos sumai, prie jos pridėjus 1 (vieną) procentą. Terminuoto indėlio
terminas turi būti bent 15 dienų ilgesnis negu Garantijos galiojimo laikas.
4.3.
Laikoma, kad Terminuotasis indėlis tampa Finansiniu užstatu ir jis
laikomas pateiktu bei perduotu Bankui nuo Sutarties įsigaliojimo
momento, o Bankas Terminuotojo indėlio sąskaitoje padaro įrašą,
patvirtinantį, kad Terminuotasis indėlis yra Užstatas Sutarties pagrindu.
4.4.
Sutarties galiojimo laikotarpiu Užstato dydžio Terminuotasis
indėlis Pareiškėjui neišmokamas.
4.5.
Terminuotasis indėlis, kuris yra Užstatas, galioja iki visiško
Pareiškėjo įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo. Jeigu Terminuotasis
indėlis pasibaigia anksčiau, negu Pareiškėjas įvykdo savo įsipareigojimus
pagal Sutartį, laikoma, kad Terminuotojo indėlio priėmimo ir aptarnavimo
sutartis pratęsiama tol, kol Pareiškėjas visiškai įvykdys savo įsipareigojimus
pagal Sutartį, ir Bankas nutrauks palūkanų už Terminuotąjį indėlį
skaičiavimą. Visiškai įvykdžius Pareiškėjo įsipareigojimus pagal Sutartį,
Terminuotojo indėlio sąskaitoje padarytas įrašas dėl to, kad sąskaitoje
esančios lėšos yra Užstatas, panaikinamas.

7.
Garantijos teisinis pobūdis
7.1.
Garantijai taikomos Tarptautinės taisyklės, jei tai aiškiai nurodyta
Garantijos tekste.
7.2.
Pareiškėjas pripažįsta ir sutinka, kad Garantija, kuriai taikomos
Tarptautinės taisyklės, nustato abstrakčią ir nuo Pareiškėjo įsipareigojimo
pagal Pagrindinę operaciją nepriklausomą Banko prievolę. Tai reiškia kad:
7.2.1. Bankas sumokės pareikalautą sumą (ne daugiau, nei Garantijos
suma) Garantijoje nurodyta valiuta Gavėjui gavęs pirmąjį rašytinį Gavėjo
reikalavimą ir - jei to reikalauja Garantija - kitus Garantijos nustatytus
dokumentus, jeigu: Reikalavimas ir kiti Garantijos nustatyti dokumentai
atitinka Garantijos sąlygas ir yra gaunami Banko iki Garantijos galiojimo
pabaigos datos;
7.2.2. Garantija nėra laikoma niekine, jei dėl kokios nors priežasties
pagal Pagrindinę operaciją negalioja Garantija užtikrinta prievolė;
7.2.3. gavęs Reikalavimą, Bankas neturi pareigos naudoti Pareiškėjo
pretenzijų ar gynybos, kurias Pareiškėjas gali pateikti Gavėjui dėl
užtikrintos prievolės pagal Pagrindinę operaciją.

5.
Kitas finansinis užstatas
5.1.
Sudarydamas šią Sutartį, Pareiškėjas suteikia Bankui teisę nurašyti
Garantijos sumos dydžio lėšas nuo Einamosios sąskaitos ir pervesti jas į
Pareiškėjo vardu atidarytą Garantijos dengimo sąskaitą. Pareiškėjas,
užtikrindamas tinkamą savo įsipareigojimų Bankui pagal Sutartį įvykdymą,
įkeičia Garantijos padengimo sąskaitoje esančias lėšas Bankui šioje
Sutartyje nustatytomis sąlygomis:
5.1.1. pasirašius Sutartį, Garantijos padengimo sąskaitoje esančios lėšos
bus perduotos Banko nuosavybėn ir jos bus laikomos finansine
užtikrinimo priemone pagal Lietuvos Respublikos finansinio užtikrinimo
sustarimų įstatymą ir ši finansinė užtikrinimo priemonė toliau bus skirta
Pareiškėjo įsipareigojimams Bankui pagal Sutartį užtikrinti (mokesčiams,
palūkanoms ir netesyboms bei kitoms sumoms pagal Sutartį sumokėti,
Banko patirtiems nuostoliams atlyginti ir kt.);
5.1.2. kartu su Pareiškėjo lėšomis Garantijos padengimo sąskaitoje,
Pareiškėjas taip pat įkeičia Bankui teisę reikalauti išmokėti lėšas ir
palūkanas iš šios sąskaitos;
5.1.3. ši Sutartis taip pat yra finansinio užtikrinimo susitarimas su
nuosavybės perdavimu, sudaryta pagal Lietuvos Respublikos finansinio
užtikrinimo susitarimų įstatymą, o Bankas kaip įkaito turėtojas, turi
pirmenybės teisę prieš kitus kreditorius vienašališkai realizuoti finansinį
užstatą priverstinio išieškojimo atveju;
5.1.4. jei Pareiškėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus
pagal Sutartį, Banko pareiga grąžinti Pareiškėjui Finansinį užstatą (lėšas
Garantijos padengimo sąskaitoje) pasibaigia.
5.1.5. pasibaigus Garantijos galiojimo laikui ir tinkamai įvykdžius visus
Pareiškėjo įsipareigojimus, Finansinis užstatas ar likusi jo dalis grąžinami
Pareiškėjui.
5.2.
Pareiškėjas pareiškia, kad Garantijos padengimo sąskaitoje
esančios lėšos (Finansinis užstatas) ir Pareiškėjo reikalavimo teisė išmokėti
lėšas ir palūkanas iš šios sąskaitos nėra įkeistos, perduotos tretiesiems
asmenims ar kitaip ribojamos, joms netaikomas areštas, dėl jų nėra ginčų,
draudimų disponuoti Garantijos padengimo sąskaitoje esančiomis
lėšomis, išskyrus šioje Sutartyje numatytus atvejus. Pareiškėjas įsipareigoja
atlyginti Bankui visus jo nuostolius, jeigu paaiškėja, kad šiame punkte
pateiktas pareiškimas neatitinka tikrovės.

8.
Garantijos sumos mokėjimas
8.1.
Gavęs Reikalavimą ir kitus patvirtinamuosius dokumentus, jei to
reikalaujama Garantijoje, Bankas patikrina pateiktus dokumentus, kad
nustatytų, ar jie atitinka Garantijos sąlygas.
8.2.
Jei atlikęs tokį patikrinimą Bankas nustatė, kad Reikalavimas
atitinka Garantijos sąlygas, Bankas išsiunčia Pareiškėjui rašytinį pranešimą,
kuriame nurodo Gavėjui mokėtiną sumą, Mokėjimo datą ir prašo
Pareiškėjo užtikrinti, kad tokia suma būtų jo Einamosiose sąskaitose, jei
reikia.
8.3.
Mokėjimo data negali būti ankstesnė kaip 3 (trys) darbo dienos
nuo Bendrųjų sąlygų 8.2 punkte nurodyto Banko pranešimo išsiuntimo
dienos.
8.4.
Pareiškėjas sumoka Banko pranešime nurodytą sumą Bankui iki
Mokėjimo dienos, įskaitydamas reikalingas lėšas į savo Einamąsias
sąskaitas.
8.5.
Gavęs Reikalavimą, Bankas turi teisę blokuoti Einamųjų sąskaitų
lėšas tiek, kiek reikia Reikalavime nurodytai sumai sumokėti, kol
Pareiškėjas įvykdys savo įsipareigojimus pagal Bendrųjų sąlygų 8.4 punktą.
8.6.
Jeigu Bankas pagal Garantijos sąlygas turi kokią nors prievolę
išmokėti Gavėjui bet kurias sumas, Bankas, be atskiro Pareiškėjo prašymo,
Mokėjimo dieną:
8.6.1. nurašys reikalaujamą sumą iš Finansinio užstato sąskaitos, jei
Užstatas yra lėšos Finansinio užstato sąskaitoje, arba
8.6.2. nurašys reikalaujamą sumą iš bet kurios Einamosios sąskaitos (ir,
jei reikia, konvertuoti Einamosios sąskaitos lėšas į reikalaujamos sumos
valiutą pagal Banko keitimo kursą negrynaisiais pinigais konversijos
metu), jeigu nėra pakankamai lėšų Finansinio užstato sąskaitoje sumokėti
reikalaujamą sumą arba jei pagal Sutartį yra kitas Užstatas, užtikrinantis
Pareiškėjo įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymą;
8.7.
Bankas turi teisę vienašališkai nustatyti Banko reikalavimų
Pareiškėjui panaikinimo tvarką, atsižvelgdamas į teisės aktų reikalavimus.
8.8.
Banko įsipareigojimų pagal Garantiją suma sumažinama
kiekvienu Banko mokėjimu pagal Reikalavimą.
9.
Mokesčiai ir kiti mokėjimai bei jų mokėjimų procedūros
9.1.
Jeigu Šalys nesusitaria kitaip, Pareiškėjas įsipareigoja mokėti
Bankui Kainyne nurodytus mokesčius ir komisinius už paslaugas.
Mokėjimas atliekamas tą dieną, kai Bankas suteikia atitinkamą paslaugą.
9.2.
Pareiškėjas įsipareigoja iki Garantijos suteikimo sumokėti Bankui
mokestį už Garantijos suteikimą.
9.3.
Mokestis už kiekvienos Garantijos panaudojimą skaičiuojamas už
kiekvieną kalendorinę dieną, pradedant nuo Garantijos suteikimo dienos
(ją įskaitant) ir iki dienos, kai pasibaigia Banko įsipareigojimai pagal tokią
Garantiją (ją įskaitant), taikant metinę palūkanų normą, nurodytą Paraiškos
pateikimo dieną galiojusiame Kainyne arba Specialiose sąlygose nurodytą
metinę palūkanų normą (jei jos buvo pasirašytos ir jose buvo nurodytas
mokestis), darant prielaidą, kad kalendorinius metus sudaro 360 (trys
šimtai šešiasdešimt) dienų.

6.
Finansinio užstato perleidimas
6.1.
Bankas turi teisę disponuoti Finansiniu užstatu ir (arba)
Terminuotuoju indėliu, kuris yra Pareiškėjo pateiktas kaip Užstatas, įvykus
bet kuriam iš šių įvykių:
6.1.1. Sutartyje nustatytu terminu nėra atliekamas bet koks mokėjimas,
kurį Pareiškėjas turi sumokėti pagal Sutartį;
6.1.2. įvyko bet kuri iš Specialiose sąlygose aprašytų aplinkybių (jei
tokios sąlygos buvo pasirašytos), kurios gali būti kvalifikuojamos kaip
Pareiškėjo įvykdytas Sutarties pažeidimas;
6.1.3. Pareiškėjo lėšoms pareiškiami trečiųjų asmenų reikalavimai;
6.1.4. Einamoji sąskaita uždaryta.
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9.4.
Kiekvienos Garantijos panaudojimo mokestis, nurodytas
Bendrųjų sąlygų 9.3 punkte, mokamas nuo kito kalendorinio mėnesio po
kiekvienos Garantijos suteikimo iki kiekvieno kalendorinio mėnesio 1
(pirmosios) dienos, o Pareiškėjas privalo užtikrinti, kad jo Einamojoje
sąskaitoje būtų pakankamai lėšų mokesčių, skaičiuojamų už kiekvieną
praėjusio kalendorinio mėnesio Garantijos panaudojimo dieną,
sumokėjimui. Bankas turi teisę iš anksto savo nuožiūra išskaičiuoti
mokesčius už visą Garantijos galiojimo laiką.
9.5.
Jeigu Specialiose sąlygose nustatytas mokesčio ir komisinio
atlyginimo dydis skiriasi nuo Kainyne nurodyto dydžio, taikomi
Specialiosiose sąlygose nurodyti mokesčiai ir komisiniai.
9.6.
Pareiškėjas padengia visas Banko išlaidas (įskaitant pašto,
telekomunikacijų, kurjerio ir kitas išlaidas) ir kitų kredito įstaigų komisinius
mokesčius, kuriuos Bankas patiria suteikiant ir vykdant pagal Paraišką
suteiktą Garantiją.
9.7.
Bankas turi teisę nustatyti mokestį už paslaugas, kurios nėra
įtrauktos į Kainyną, tačiau būtinos Pareiškėjo prašymui įvykdyti.
9.8.
Bankas turi teisę be atskiro Pareiškėjo nurodymo nurašyti nuo
Einamosios sąskaitos lėšas, būtinas bet kokiam pagal Sutartį mokėjimui
atlikti, kuris nebuvo atliktas, įskaitant mokesčius ir komisinius, taip pat,
jeigu reikia, konvertuoti Einamųjų sąskaitų lėšas į valiutą, reikalingą
konkrečiam mokėjimui atlikti, pagal grynųjų pinigų valiutos kursą, kurį
Bankas nustatė konvertavimo metu.
9.9.
Sutartyje nurodyti mokėjimai laikomi atliktais, kai atitinkamos
lėšos įskaitomos į Banko nurodytą sąskaitą.
9.10. Mokėjimų pagal Sutartį terminas yra atitinkamos mokėjimo
dienos 22.00 val. (Lietuvos laiku) (įskaitant mokėjimus, atliktus per
internetinę bankininkystę), neatsižvelgiant į tai, ar mokėjimo pagal Sutartį
diena yra oficiali nedarbo diena Lietuvos Respublikoje (šeštadienis,
sekmadienis ar oficiali šventė).
9.11. Pareiškėjui uždelsus bet kokį mokėjimą pagal Sutartį, Bankas turi
teisę gauti 0,175% nuo uždelstos sumos Baudą už kiekvieną uždelstą
dieną, kol bus atliktas pavėluotas mokėjimas. Pareiškėjas atlikdamas
pavėluotą mokėjimą, įsipareigoja sumokėti tokią Baudą Bankui. Bauda gali
būti kaupiama iki to momento, kai ji pasiekia maksimalų baudos dydį,
numatytą Lietuvos Respublikos teisės aktuose, jei tokių yra. Bauda
neatleidžia Pareiškėjo nuo kitų Sutartyje numatytų įsipareigojimų
vykdymo.
9.12. Bankas turi teisę gauti ir Pareiškėjas įsipareigoja sumokėti Bankui
Baudą už netinkamą Sutartyje nustatytų įsipareigojimų vykdymą, t.y. už
Sutartyje nurodytos informacijos ir (arba) dokumentų nepateikimą Bankui
nustatytu terminu ir tvarka - 0,05% nuo Garantijos sumos arba, jeigu yra
pasirašytos Specialiosios sąlygos, - nuo Garantijos linijos limito, tačiau ne
mažiau 10 EUR ir neviršijant 700 EUR už kiekvieną netinkamo
įsipareigojimų vykdymo dieną, už kitų Pareiškėjo įsipareigojimų pagal
Sutartį nevykdymą, kurie dar nebuvo nustatyti Bendrosiose sąlygose ar
Specialiose sąlygose, jei jie buvo pasirašyti - 0,25% nuo Garantijos sumos
arba jei pasirašytos Specialiosios sąlygos - nuo Garantijų linijos limito
kiekvienu netinkamo įsipareigojimų vykdymo atveju.
9.13. Pareiškėjas įsipareigoja sumokėti Bankui Sutartyje numatytą
Baudą, išskyrus Bendrųjų sąlygų 9.11 punkte numatytą Baudą, mokėtiną
per Banko nustatytą terminą 9.11 punkte nustatyta tvarka, kuris yra ne
trumpesnis kaip 10 (dešimt) dienų nuo tos dienos, kai Bankas išsiuntė
atitinkamą reikalavimą Pareiškėjui dėl Baudos sumokėjimo.

10.2.2. leisti priimti sprendimą dėl Pareiškėjo arba bet kurio Pareiškėjo
grupės nario (juridinio asmens) likvidavimo, reorganizavimo ir (arba)
reikšmingo ekonominės veiklos modifikavimo, kai Pareiškėjo dalis viršija
50 proc. arba kurį tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja Pareiškėjas bet
kuriuo kitu būdu;
10.2.3. leisti keisti savininkų sąrašą, NG sąrašą, Pareiškėjo akcininkams ar
kitiems Pareiškėjų grupės nariams (juridiniams asmenims) priklausančias
akcijas, kai Pareiškėjo dalis viršija 50% arba kuri yra kontroliuojama
tiesiogiai ar netiesiogiai Pareiškėjo bet kokiu kitu būdu;
10.2.4. leisti sumažinti / padidinti Pareiškėjo ir (arba) Pareiškėjo grupės
nario (juridinio asmens) nuosavo kapitalo ir (arba) nominalios vertės,
tenkančios vienai akcijai, kai Pareiškėjo dalis viršija 50% arba kurią
Pareiškėjas tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja bet kuriuo kitu būdu.
11.
Informacijos Bankui pateikimas
11.1. Pareiškėjas įsipareigoja per Banko nustatytą terminą, bet ne
vėliau kaip 5 (penkias) darbo dienas, pateikti Bankui dokumentus ir kitą
informaciją apie:
11.1.1. Pareiškėją, jo finansinę padėtį ar ekonominę veiklą, kurią Bankas
laiko butiną ištirti arba dėl Bankui taikomų teisės aktų reikalavimų;
11.1.2. priemones prieš korupciją, sukčiavimą ir (arba) ekonominius
nusikaltimus, kurių ėmėsi Pareiškėjo grupės narys, atstovas ir (arba) NG.
11.2. Pareiškėjas įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip 5 (penkias)
darbo dienas nuo atitinkamo įvykio arba momento, pranešti Bankui, apie:
11.2.1. Pareiškėjo įstatų, adreso korespondencijai, elektroninio pašto
adreso ar panašių dokumentų ar duomenų pakeitimus;
11.2.2. bet kokį atvejį, kai Sankcijų įstatymo nesilaikymas gali būti
siejamas su Pareiškėjo ir (arba) Pareiškėjo grupės narių, atstovų, NG
veiksmais / elgesiu;
11.2.3. bet kokį reikalavimą, priemones, procesus ar panašias veiklas,
susijusias su galiojančiais Sankcijų įstatymais, pareikštus bet kuriam
Pareiškėjo grupės nariui, darbuotojui, atstovui ar NG.
11.3. Kai Pareiškėjo dalis yra ne mažesnė kaip 25 proc., Pareiškėjas
privalo nedelsdamas, po to kai sužino, pranešti Bankui apie savininkų
sąrašo, jiems priklausančių akcijų dalių ar Pareiškėjo grupės narių (juridinių
asmenų) nuosavo kapitalo pasikeitimus, jei šie Pareiškėjo grupės nariai
naudojasi bet kuriomis Banko grupės teikiamomis paslaugomis ir (arba)
bendradarbiauja su bet kuriuo iš Banko grupės narių pagal
bendradarbiavimo sutartį. Minėta Pareiškėjo pareiga netaikoma akcinėms
bendrovėms.
12.
Sutarties pažeidimas
12.1. Šalys susitaria, kad bet kuris iš šių įvykių laikomas Sutarties
pažeidimu:
12.1.1. Pareiškėjas daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų nevykdo Sutartyje
nustatyto mokėjimo;
12.1.2. Užstatas, užtikrinantis Pareiškėjo įsipareigojimų pagal Sutartį
įvykdymą, yra ginčijamas arba pripažįstamas negaliojančiu, yra žymiai
sugadintas ar sumažėjęs arba dėl jo pareikšti trečiųjų asmenų reikalavimai,
o Pareiškėjas per 30 (trisdešimt) dienų po Banko reikalavimo gavimo
nepateikė naujo Užstato, užtikrinančio įsipareigojimų vykdymą;
12.1.3. nutraukiama arba sustabdoma Pareiškėjo, jo dalyvio, turinčio
daugiau kaip 50 proc. Pareiškėjo akcijų arba kurį tiesiogiai ar netiesiogiai
kontroliuoja Pareiškėjas, ekonominė veikla ar inicijuojama Pareiškėjo, jo
dalyvio, turinčio daugiau kaip 50 proc. Pareiškėjo akcijų arba kurį tiesiogiai
ar netiesiogiai kontroliuoja Pareiškėjas, likvidavimo procedūra;
12.1.4. teisme iškelta Pareiškėjo nemokumo byla;
12.1.5. prieš pasirašant Sutartį ar ją vykdant Pareiškėjas pateikė Bankui
suklastotus dokumentus arba melagingą ar neišsamią informaciją;
12.1.6. Pareiškėjas nevykdo ar nevykdė ir per 10 (dešimt) dienų nuo
Banko išsiųsto įspėjimo neįvykdo savo įsipareigojimų, nustatytų Bendrųjų
sąlygų 10.1 ir (arba) 11 punktuose;
12.1.7. Bankas vienašališkai nutraukia bet kokią kitą tarp Banko ir
Pareiškėjo sudarytą sutartį arba nustato naują galutinę mokėjimų
įvykdymo datą ir (arba) yra nustatyta nauja galutinė mokėjimų įvykdymo
data arba vienašališkai nutraukiama tarp Pareiškėjo ir Banko sudaryta
sutartis, neatsižvelgiant į tai ar minėtos sutartys (susitarimai) buvo
pasirašytos prieš ar po Sutarties;
12.1.8. Bankas gauna informacijos, kad Pareiškėjo grupės narys, jo
darbuotojas, NG ir (arba) atstovas yra susijęs su nusikaltimu, už kurį pagal
galiojančius teisės aktus taikoma baudžiamoji atsakomybė, ir (arba) kita
neigiama informacija apie Pareiškėjo grupės narį, jo dalyvį, darbuotoją, NG
ir (arba) atstovą, galinčia pakenkti Banko reputacijai;
12.1.9. Bankas gauna informacijos, kad Pareiškėjo grupės narys, jo
darbuotojas, dalyvis, NG ir (arba) atstovas pažeidė (pažeidžia) galiojančius

10.
Pareiškėjo įsipareigojimai
10.1.1. Pareiškėjas visu Sutarties galiojimo laikotarpiu įsipareigoja:
10.1.1. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, pranešti
Bankui apie visas su Pareiškėjo veikla susijusius nelaimingus atsitikimus,
padariusius ar galinčius padaryti didelę žalą aplinkai, visuomenės sveikatai
ar darbuotojų saugai, darbuotojų sveikatai ar saugumui, taip pat imtis visų
įmanomų priemonių žalingoms pasekmėms pašalinti;
10.1.2. leisti įgaliotiems Banko atstovams patikrinti Pareiškėjo gamybos,
pardavimo ir kt. vietas, tikrinti materialinius ir techninius išteklius,
ekonominėje veikloje naudojamas žaliavas ir pagamintus produktus. Apie
numatomą vizitą Bankas praneša Pareiškėjui ne vėliau kaip prieš 3 (tris)
darbo dienas;
10.1.3. imtis pagrįstų priemonių užkirsti kelią Pareiškėjui ir Pareiškėjo
grupės nariams, jų atstovams ir (arba) NG dalyvauti bet kokioje neteisėtoje
veikloje, susijusioje su korupcija, sukčiavimu ir ekonominiais nusikaltimais,
ir įvykdyti Sankcijų įstatymuose nustatytus reikalavimus.
10.2. Pareiškėjas be Banko sutikimo neturi teisės atlikti šių veiksmų:
10.2.1. pasirašyti koncerno sutartį arba valdymo sutartį arba valdymo ir
pelno perdavimo sutartį;
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Sankcijų įstatymus ir per Sankcijų įstatymo ar Banko nustatytą terminą
neištaisė pažeidimo ar jo padarinių;
12.1.10. bet kuri iš Bendrųjų sąlygų 10.2 punkte išvardytų veiklų buvo
vykdoma be išankstinio susitarimo su Banku.
12.2. Atsiradus bet kuriam iš 12.1 punkte nurodytų įvykių, Bankas turi
teisę užblokuoti bet kurią Pareiškėjo Einamąją sąskaitą ir (arba) reikalauti,
kad Pareiškėjas Banko nurodytu terminu į sąskaitą deponuotų lėšų sumą,
pakankamą su Garantija susijusiems mokėjimams padengti (mokesčiai ir
komisiniai bei kiti mokėjimai).

14.4. Sutarties nutraukimas Sutarties 14.1.2 punkte nurodytu atveju
apibrėžiamas Specialiosiose sąlygose.
14.5. Nepriklausomi sutartiniai santykiai tarp Banko ir Pareiškėjo yra
užmezgami pagal Sutartį, o Pareiškėjo įsipareigojimų pagal Sutartį
galiojimas nepriklauso nuo Garantijos ar Pagrindinės operacijos galiojimo.
14.6. Jeigu Garantija pagal šią Sutartį suteikiama Pareiškėjo skolai
muitinei, pridėtinės vertės mokesčio ir (arba) akcizo skolai užtikrinti,
Garantija baigiasi suėjus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytam
terminui, per kurį Gavėjas turi teisę reikalauti sumokėti pagal Garantiją,
neatsižvelgiant į tai, ar toks terminas yra ar nėra nurodytas pagal Lietuvos
Respublikos teisės aktus suteiktoje Garantijoje. Užstatas gali būti
anuliuojamas arba grąžinamas tik pasibaigus šioje dalyje nurodytam
terminui.
14.7. Bendrųjų sąlygų ir jų dalių, punktų ir papunkčių antraštės yra
naudojamos siekiant geriau suprasti Bendrąsias sąlygas, o ne aiškinti
turinį.
14.8. Jei viena ar kelios Sutarties nuostatos tampa negaliojančiomis,
neteisėtomis ar niekaip neįgyvendinamomis, tai neįtakoja kitų Sutarties
nuostatų galiojimo bei jų teisėtumo.
15.
Informacijos apie Pareiškėją teikimas
15.1. Bankas turi teisę perduoti informaciją apie Sutartį ir Pareiškėjo
įsipareigojimus licencijuotoms kredito informacijos tarnyboms, įsteigtoms
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, ir su kuriomis Bankas yra
sudaręs atitinkamas sutartis. Bankas turi teisę iš kredito informacijos biurų
reikalauti ir gauti informacijos apie Pareiškėją, jo įsipareigojimus, skolas ir
kitus duomenis, apibūdinančius Pareiškėjo skolinimosi galimybes.
Pareiškėjas gali gauti konkrečių kredito informacijos biurų, su kuriais
Bankas yra sudaręs duomenų teikimo ir gavimo sutartis, Banko interneto
svetainėje www.citadele.lt.
15.2. Bankas turi teisę Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankui (ERPB)
teikti informaciją apie Pareiškėją, jo ekonominę veiklą, įsipareigojimus ir jų
įvykdymo būklę, sąskaitas Banke ir atliktas operacijas, taip pat teikti šią
informaciją Banko grupės nariams.
15.3. Bankas tvarko asmens duomenis vadovaudamasis Banko
patvirtintais Asmens duomenų tvarkymo principais (juos galima rasti
Banko interneto svetainėje www.citadele.lt).

13.
Banko atsakomybės ribojimai
13.1. Bankas neatsako už telekomunikacijų, elektroninių duomenų
perdavimo sistemų, pašto ar kurjerio pašto netikslumus, klaidas,
vėlavimus. Bankas taip pat neatsako už klaidas ar netikslumus, kuriuos
padarė bankai korespondentai, vykdydami Banko nurodymus.
13.2. Bankas neprisiima jokios atsakomybės už Reikalavimo ar bet
kokių kitų Bankui pateiktų dokumentų formą, pakankamumą, tikslumą,
tikrumą, klastojimą ar teisinį galiojimą, jų turinį, jame pateiktus
pareiškimus, prekių ir paslaugų kiekį, kokybę ar egzistavimą, taip pat tais
atvejais, kai dokumentą pasirašė asmuo, neturintis atstovavimo teisės.
13.3. Bankas neatsako už Pagrindinės operacijos vykdymą ir nėra su ja
saistomas, nepriklausomai nuo to, ar Garantijoje yra nuoroda į tai.
13.4. Bankas neatsako už jokius nuostolius, kuriuos patiria Pareiškėjas
dėl bet kokių trečiųjų šalių veiksmų ar neveikimo arba dėl trečiųjų asmenų
dėl bet kokios priežasties savo įsipareigojimų nevykdymo.
13.5. Nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimas atleidžia Banką nuo
įsipareigojimo pagal Garantiją, kol tokios aplinkybės ir jų padariniai nebus
pašalinti. Bankas neatsako už jokius nuostolius ar žalą, kuriuos Pareiškėjas
patyrė dėl force majeure aplinkybių.
13.6. Atsižvelgiant į Europos Sąjungos, JAV ir Jungtinių Tautų ar kitų
šalių nustatytas sankcijas, Bankas nėra atsakingas už bet kokį vėlavimą,
įsipareigojimų nevykdymą, kitą veiksmą ar neveikimą, atsirandantį dėl bet
kurio iš pirmiau nurodytų Bankui privalomų reikalavimų.
13.7. Bankas turi regreso teises į Pareiškėją bet kuriuo atveju, jeigu
Bankas atlieka mokėjimą pagal Reikalavimą, neatsižvelgiant į tai, ar
Pareiškėjas gavo Bendrųjų sąlygų 8.2 punkte nurodytą pranešimą ir (arba)
Garantija ir (arba) Pagrindinė operacija bus atšaukta, ginčijama arba
pripažinta negaliojančia.
13.8. Pareiškėjas neturi regreso teisių į Banką, remdamasis tuo, kad
vykdydamas įsipareigojimus pagal Garantiją, Bankas Pareiškėjui
nepareiškė jokių prieštaravimų ar pretenzijų, kurias galėjo pareikšti.

16.
Susirašinėjimas
16.1. Pranešimai, įspėjimai, Sutartyje nurodyti prašymai ir kita su
Sutartimi susijusi informacija laikoma tinkamai išsiųsta, jei ji buvo išsiųsta
toliau nurodytu būdu, ir laikoma, kad ji buvo gauta per atitinkamą žemiau
nurodytą terminą:
16.1.1. išsiųsta Pareiškėjo registracijos adresu ir (arba) korespondencijos
adresu, kuris nurodytas Bankui, - trečią dieną po pašto siuntos pateikimo
paštui;
16.1.2. pristatyta Pareiškėjui rankiniu būdu - pristatymo metu;
16.1.3. dokumentas, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, kuris
elektroniniu būdu siunčiamas Pareiškėjo elektroninio pašto adresu,
nurodytu Bankui - trečią dieną po išsiuntimo;
16.1.4. jeigu išsiunčiama Pareiškėjui per „Citadele“ internetinės
bankininkystės paslaugą - trečią dieną po išsiuntimo.
16.2. Bankas turi teisę vienašališkai keisti Bendrąsias sąlygas, BPT ir
Kainyną. Pareiškėjo pareiga yra susipažinti su BPT, Bendrosiomis sąlygomis
ir Kainynu bei sekti bet kokius jų pakeitimus. Informacija apie bet kokius
BPT, Bendrųjų sąlygų ir Kainų sąrašo pakeitimus yra prieinama Banke iki jų
įsigaliojimo, taip pat pateikiama Banko interneto svetainėje
www.citadele.lt.

14.
Baigiamosios nuostatos
14.1. Sutartis įsigalioja:
14.1.1. kai Paraiška pateikiama Bankui, jeigu Sutartį sudaro Paraiška ir
Bendrosios sąlygos;
14.1.2. kai įsigalioja Specialiosios sąlygos, jeigu Sutartį sudaro
Bendrosios sąlygos ir Specialiosios sąlygos;
14.2. Sutartis galioja iki visų Sutartyje numatytų Šalių įsipareigojimų
įvykdymo.
14.3. Jeigu Bankas Sutarties 14.1.1 punkte nurodytu atveju nesuteikė
Garantijos per 30 (trisdešimt) Banko darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo
dienos, laikoma, kad Sutartis be papildomo susitarimo yra nutraukta nuo
kitos dienos kalendorinės dienos. Tokiu atveju sumokėti mokesčiai ir
komisiniai negrąžinami ir Bankas per 5 (penkias) darbo dienas grąžina
Finansinį užstatą ir Terminuotąjį indėlį, jei tokių yra.
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Patvirtinta 2021-03-17.
Taisyklės galioja nuo 2021-05-08.

