Susitarimas dėl akredityvo išleidimo
Susitarimą dėl akredityvo išleidimo sudaro ir jo neatskiriamomis dalimis
laikomos ši Susitarimo dalis Bendrosios sąlygos, Pareiškėjo prašymas
išleisti dokumentinį akredityvą ir/ar prašymas pakeisti dokumentinio
akredityvo sąlygas (jeigu toks yra), ir kiti šalių pasirašyti priedai ar
pakeitimai, tampantys neatsiejama Susitarimo dalimi.
BENDROSIOS SĄLYGOS
1. Susitarime vartojamos sąvokos ir sutrumpinimai
1.1.
Bankas – AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas, juridinio asmens
kodas 304940934, buveinės adresas K. Kalinausko g. 13, 03107 Vilnius.
1.2.
Dokumentinis akredityvas (toliau – akredityvas) – Pareiškėjo
prašymu išleistas banko rašytinis dokumentas, kuriuo Bankas įsipareigoja
sumokėti Gavėjui už išsiųstas prekes, atliktus darbus ar suteiktas paslaugas,
dokumente nurodytą pinigų sumą, pastarajam pateikus į banką akredityvo
terminus ir sąlygas atitinkančius dokumentus.
1.3.
Pareiškėjas – prašymą išleisti akredityvą pateikęs juridinis ar fizinis
asmuo, kuris turi sąskaitą Banke.
1.4.
Gavėjas – prašyme nurodytas juridinis ar fizinis asmuo, kurio naudai
Bankas išleidžia akredityvą.
1.5.
Susitarimas – susitarimas dėl akredityvo išleidimo su visais
papildymais ir pakeitimais.
1.6.
Prašymas – Pareiškėjo pateiktas prašymas išleisti akredityvą arba
pakeisti jo sąlygas. Šis prašymas yra neatskiriama Susitarimo dalis. Prašymą
pagal Banko pateiktą tipinę formą užpildo ir pasirašo Pareiškėjas.
1.7.
Akredityvo suma – prašyme nurodyta didžiausia pinigų suma, kurią
Bankas įsipareigoja sumokėti Gavėjui akredityve nurodytomis sąlygomis.
1.8.
Akredityvo padengimo sąskaita – Pareiškėjo prašymu Banke
atidaryta sąskaita, kurioje laikomos Pareiškėjo lėšos, skirtos užtikrinti galimų
pareiškėjo įsipareigojimų Bankui pagal Susitarimą vykdymą.
1.9.
Faktinis akredityvo galiojimo terminas – laikotarpis nuo
akredityvo išleidimo dienos iki datos, kai pasibaigia visi Banko įsipareigojimai
pagal akredityvą. Jei akredityvas yra apmokamas kitame banke pateikus
dokumentus arba kitam bankui yra suteikta teisė pirkti dokumentus,
pateiktus pagal akredityvą, faktiniu akredityvo galiojimo terminu yra
laikomas laikotarpis, kuris yra ne ilgesnis už laikotarpį nuo akredityvo
išleidimo dienos iki prašyme nurodytos akredityvo galiojimo pabaigos datos
pridėjus 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. Jei akredityvas apmokamas
atidedant apmokėjimo terminą, laikoma, kad faktinis akredityvo galiojimo
laikotarpis yra nuo akredityvo išleidimo dienos iki vėliausios mokėjimo datos.
1.10. Pranešantis bankas – bankas, kurio paslaugomis Bankas naudojasi
perduodamas akredityvą Gavėjui.
1.11. Tvirtinantis bankas – bankas, kuris garantuoja už akredityve
nurodytos pinigų sumos sumokėjimą.
2. Akredityvo išleidimas ir banko įsipareigojimai
2.1
Bankas išleidžia akredityvą, jeigu:
2.1.1. Pareiškėjas yra pateikęs tinkamai užpildytą ir Pareiškėjo (juridinio
asmens) vadovo ar kito kompetentingo valdymo organo ar jo įgalioto asmens
pasirašytą bei juridinio asmens antspaudu (jeigu jį turi) patvirtintą prašymą.
Pildant prašymą būtina atkreipti dėmesį į tai, kad akredityvo galiojimo vieta
yra banko, kuriame akredityvas apmokamas, arba banko, kuriam suteikta
teisė pirkti dokumentus, pateiktus pagal akredityvą, buveinė (šalis), nebent
skiltyje „Papildomos sąlygos“ nustatyta kitaip;
2.1.2. Pareiškėjas yra deponavęs prašyme nurodytą pinigų sumą akredityvo
padengimo sąskaitoje ir šios lėšos yra įkeistos bankui kaip nurodyta šių
bendrųjų sąlygų 5 skyriuje (jeigu akredityvas ar jo dalis yra išleidžiamas
su lėšų deponavimu) arba Bankas pagal atitinkamą sutartį su Pareiškėju
yra suteikęs Pareiškėjui kredito limitą/kreditą, kuris gali būti panaudotas
išleidžiant akredityvą (jeigu akredityvas ar jo dalis išleidžiamas be lėšų
deponavimo);
2.1.3. Pareiškėjas ir gavėjas nėra įtraukti į sąrašus subjektų, kuriems yra
taikomos tarptautinės finansinės sankcijos;

2.1.4. Pareiškėjas yra įvykdęs visas atitinkamos kreditavimo sutarties
sąlygas (jeigu Bankas yra suteikęs Pareiškėjui kredito limitą/kreditą);
2.1.5. Pareiškėjas yra sumokėjęs Bankui mokesčius, susijusius su akredityvo
išleidimu arba įsipareigoja juos sumokėti per vieną dieną po akredityvo
išleidimo.
2.2.
Bankas išleidžia ir tvarko akredityvus vadovaudamasis tuo metu
galiojančiomis arba prašyme nurodytomis Tarptautinių prekybos rūmų
Paryžiuje patvirtintomis Vieningomis dokumentinių akredityvų taisyklėmis,
Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, vadovaudamasis
prašyme pateiktais nurodymais, šiomis akredityvo išleidimo bendrosiomis
sąlygomis, o taip pat Banko paslaugų teikimo bendrosiomis taisyklėmis
(skelbiama Banko interneto puslapyje www.citadele.lt skyriuje „Formos ir
dokumentai“) ir Banko įkainiais (skelbiama Banko interneto puslapyje www.
citadele.lt skyriuje „Įkainiai“).
2.3.
Bankas turi teisę atsisakyti išleisti akredityvą, jeigu neįvykdyta nors
viena iš 2.1 punkte nurodytų sąlygų arba dėl kitų priežasčių, kurių Bankas
neprivalo įvardinti.
2.4.
Bankas turi teisę pasirinkti pranešantį/tvirtinantį banką savo
nuožiūra, net jei Pareiškėjas prašyme yra nurodęs kitą banką.
2.5.
Bankas akredityvą praneša autentišku SWIFT pranešimu, o jei to
padaryti neįmanoma – akredityvą siunčia kurjeriniu paštu arba atiduoda
Pareiškėjui pasirašytinai.
2.6.
Pareiškėjas sutinka, kad tvirtinančiajam bankui pareikalavus,
akredityvo suma būtų pervesta ir deponuota tame banke (jeigu akredityvas
turi būti patvirtintas). Pareiškėjas prisiima visą atsakomybę dėl lėšų
deponavimo kitame banke, jų saugumo bei panaudojimo.
2.7.
Visi akredityvo dalyviai dirba tik su dokumentais, bet neturi jokio
ryšio su prekėmis, paslaugomis ir/ar kitais įsipareigojimais.
2.8.
Pareiškėjas patvirtina, kad prisiima galimą konfidencialios
informacijos atskleidimo riziką tretiesiems asmenims, kuri gali atsirasti su
akredityvo atidarymu susijusią informaciją siunčiant elektroniniu paštu tuo
atveju, jei Pareiškėjas Prašyme yra nurodęs, kad sutinka gauti informaciją
elektroniniu paštu.
3. Mokesčiai ir kiti pareiškėjo įsipareigojimai
3.1.
Pareiškėjas įsipareigoja sumokėti Bankui Banko įkainiuose ir/
ar kreditavimo sutartyje nustatytus mokesčius, susijusius su akredityvo
išleidimu, sąlygų keitimu ir/ar kitomis Banko paslaugomis. Šiuos mokesčius
Pareiškėjas įsipareigoja sumokėti atitinkamos paslaugos suteikimo dieną.
3.2.
Pareiškėjas įsipareigoja kompensuoti visas Banko išlaidas, kurias
Bankas patyrė ar gali patirti vykdydamas savo prievoles Gavėjui pagal
akredityvą. Prie kompensuotinų Banko išlaidų priskiriami kitų bankų
mokesčiai ir išlaidos, o taip pat Banko išlaidos, susijusios su teisiniais procesais,
konsultantų, advokatų paslaugomis ir skolos išieškojimu iš Pareiškėjo bei
visos kitos su Banko prievolių pagal akredityvą vykdymu susijusios išlaidos.
3.3.
Pareiškėjas įsipareigoja sumokėti kitų bankų mokesčius ir išlaidas,
jei juos atsisako sumokėti Gavėjas, net jei akredityve buvo nustatyta kitaip.
3.4.
Pareiškėjas neatšaukiamai sutinka ir paveda Bankui visas pagal
Susitarimą Bankui mokėtinas sumas jų mokėjimo dieną be atskiro Pareiškėjo
sutikimo ar nurodymo ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta
tvarka nusirašyti iš Pareiškėjo prašyme nurodytos sąskaitos, esančios Banke.
Jei šioje sąskaitoje lėšų nepakanka mokėtinoms sumoms pagal Susitarimą
nurašyti, Pareiškėjas neatšaukiamai sutinka ir neprieštarauja, kad Bankas
neginčo tvarka nurašytų lėšas nuo kitų Pareiškėjo sąskaitų, esančių Banke.
Tuo atveju, jei Pareiškėjo sąskaitose esančių lėšų mokėtina valiuta
nepakanka, Bankas turi teisę be atskiro Pareiškėjo nurodymo ir sutikimo
pakeisti bet kurią kitą sąskaitose esančią valiutą į mokėjimo valiutą pagal
tą dieną Banko nustatytą valiutų pirkimo/pardavimo kursą.
3.5.
Jeigu Pareiškėjo sąskaitose, esančiose Banke, lėšų nepakanka
mokėtinoms sumoms pagal Susitarimą nurašyti, Pareiškėjas neatšaukiamai
sutinka ir neprieštarauja, kad Bankas neginčo tvarka nurašytų nuo bet
kokių žinomų sąskaitų, esančių kituose bankuose ir kredito įstaigose (pagal
pateiktus debeto pavedimus). Susitarimas taip pat yra Pareiškėjo besąlyginis
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nurodymas kitam bankui ar kredito įstaigai pagal Banko reikalavimą
nurašomas lėšas pakeisti į reikiamą valiutą, jeigu Pareiškėjo sąskaitoje nėra
lėšų ir perversti jas į Banko nurodytą sąskaitą.
3.6.
Laiku nesumokėjus šiame Susitarime nurodytų mokesčių ir išlaidų,
Bankas turi teisę reikalauti mokėti 0,09 procento dydžio delspinigius nuo
laiku nesumokėtos Bankui sumos už kiekvieną praleistą dieną.
3.7.
Susitarimas taip pat laikomas ir Pareiškėjo besąlyginiu ir
neatšaukiamu sutikimu Bankui gauti visą reikiamą informaciją apie Pareiškėjo
kituose bankuose ir kredito įstaigose turimas sąskaitas ir jų likučius.
3.8.
Pareiškėjo įsipareigojimai Bankui baigiasi pasibaigus faktiniam
akredityvo galiojimo terminui, tačiau bet kuriuo atveju ne anksčiau, negu
Pareiškėjas tinkamai įvykdys visus įsipareigojimus Bankui pagal Susitarimą.

Susitarimas yra Pareiškėjo išankstinis sutikimas leisti tvarkyti Bankui
akredityvo padengimo sąskaitą (įskaitant akredityvo padengimo sąskaitoje
esančias sukauptas palūkanas, jei tokių yra), t.y. nurašyti iš jos Pareiškėjo
skolas Bankui. Sutikimas negali būti atšauktas be abiejų šalių raštiško
susitarimo.
5.7.
Jeigu dėl kokių tai priežasčių Bankas negali panaudoti akredityvo
padengimo sąskaitoje esančių lėšų, jis turi teisę raštu pareikalauti, kad
Pareiškėjas per 3 (tris) kalendorines dienas nuo tokio rašto išsiuntimo dienos
sumokėtų Bankui sumą, kurios iš Banko reikalauja Gavėjas. Pareiškėjui
nustatytu laiku nesumokėjus reikalaujamos sumos ir Bankui sumokėjus
pagal Gavėjo reikalavimą savo sąskaita, Pareiškėjo prievolė sumokėti Banko
reikalaujamas sumas išlieka tol, kol bus visiškai įvykdyta.

4. Akredityvo apmokėjimas
4.1.
Pareiškėjas neatšaukiamai įgalioja Banką, Bankui gavus akredityvo
sąlygas atitinkančius dokumentus arba reikalavimą mokėti iš banko,
kuriame akredityvas apmokamas, arba banko, kuriam suteikta teisė pirkti
dokumentus, pateiktus pagal akredityvą, sumokėti reikalaujamą sumą.
4.2.
Pareiškėjas įsipareigoja ne vėliau kaip akredityvo apmokėjimo dieną
kompensuoti visas Banko išlaidas, kurias patyrė ar gali patirti apmokėdamas
akredityvą.
4.3.
Jeigu pateikti pagal akredityvą dokumentai neatitinka akredityvo
sąlygų, Bankas laiko šiuos dokumentus tos šalies, kuri pateikė dokumentus,
žinioje. Banko sprendimas dėl mokėjimo pagal neatitinkančius dokumentus
gali būti priimtas tik gavus atitinkamą Pareiškėjo sutikimą. Negavęs tokio
sutikimo, Bankas gali grąžinti dokumentus juos pateikusiai šaliai.

6. Šalių atsakomybė
6.1.
Bankas įsipareigoja tinkamai vykdyti visus Susitarimu prisiimtus
įsipareigojimus ir atlyginti visus tiesioginius Pareiškėjo nuostolius, kuriuos
Pareiškėjas patyrė dėl to, kad Bankas netinkamai vykdė išleisto akredityvo
sąlygas.
6.2.
Bankas neatsako už jam pateiktų dokumentų formą, turinį, tikslumą,
tikrumą, falsifikaciją arba teisėtumą, o taip pat už bendras ir (arba) specifines
dokumentuose nurodytas sąlygas.
6.3.
Bankas neatsako už dokumentuose nurodytų prekių aprašymą,
jų kokybę, kiekį, svorį, įpakavimą, pristatymą bei egzistavimą, už krovinio
siuntėjų, vežėjų, ekspeditorių, draudėjų, krovinio gavėjų ar kitų asmenų
įsipareigojimų vykdymą, jų sąžiningumą, veiksmus ar klaidas.
6.4.
Bankas neatsako už vertimo klaidas arba neteisingą techninių
terminų interpretaciją bei pasilieka sau teisę perduoti akredityvo sąlygas
Gavėjui neišverstas.
6.5.
Bankas neatsako už pasekmes, atsiradusias dėl to, kad akredityvas ar
kiti dokumentai buvo sugadinti ar pamesti juos siunčiant paštu, per kurjerį
ar kitaip perduodant, dėl pašto ar telekomunikacinių ryšių sutrikimų būtų
neįskaitomi, nusiųsti pavėluotai ar visai neperduoti.
6.6.
Bankas neatsako už padarinius, atsiradusius nutraukus bankų veiklą
dėl stichinių nelaimių, riaušių, visuomeninių neramumų, maištų, karų, streikų,
lokautų arba kitų nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių (force majeure).
6.7.
Bankas, besinaudodamas kitų bankų paslaugomis vykdydamas
Pareiškėjo nurodymus, tai daro pastarojo sąskaita ir rizika. Bankas neatsako,
jei jo perduoti nurodymai kitiems bankams nebuvo įvykdyti, netgi tais
atvejais, jeigu jis pats pasirinko tą banką.
6.8.
Bankas įsipareigoja grąžinti deponuotas lėšas į Pareiškėjo sąskaitą
Banke ar į kitą Pareiškėjo raštu nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 3 (tris)
Banko darbo dienas, jeigu, pasibaigus faktiniam akredityvo galiojimo
terminui (arba anuliavus akredityvą) ir Pareiškėjui visiškai atsiskaičiuos su
Banku pagal Susitarimą, visa ar dalis jo sumos lieka nepanaudota.

5. Pareiškėjo įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas
5.1.
Pareiškėjas suteikia Bankui teisę nurašyti prašyme nurodytą pinigų
sumą iš jo sąskaitos Banke ir pervesti ją į Pareiškėjo vardu atidarytą akredityvo
padengimo sąskaitą Banke.
5.2.
Pareiškėjas, užtikrindamas savo prievolių, atsirandančių pagal
Susitarimą, tinkamą įvykdymą Bankui, šiuo Susitarimu įkeičia Banko naudai
akredityvo padengimo sąskaitoje esančias lėšas ir savo reikalavimo teisę
Bankui grąžinti šias lėšas. Kadangi šios piniginės lėšos atiduotos Banko
nuosavybėn, Susitarimas dėl įkeitimo sudaromas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso IV knygos 209 straipsnio pirmosios dalies
nuostatomis ir įtraukiamas į Susitarimą, pagal kurį atsiranda pagrindinė
prievolė. Pareiškėjo, išskyrus fizinius asmenis, vardu atidarytoje akredityvo
padengimo sąskaitoje Banke esanti pinigų suma pagal Lietuvos Respublikos
finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymą laikoma finansiniu užstatu, kuriuo
užtikrinamas Pareiškėjo prievolių, atsirandančių pagal Susitarimą, tinkamas
įvykdymas Bankui. Suėjus faktiniam akredityvo galiojimo terminui ir Pareiškėjui
įvykdžius visus įsipareigojimus pagal Susitarimą, finansinis užstatas ar likusi
jo dalis yra grąžinama Pareiškėjui 6.8 punkte nustatyta tvarka.
5.3.
Pareiškėjas pareiškia, kad akredityvo padengimo sąskaitoje esančios
lėšos ir Pareiškėjo reikalavimo teisė Bankui grąžinti šias lėšas nėra niekam
įkeistos, perleistos ar kitaip suvaržytos, jokių areštų, ginčų, draudimų
disponuoti akredityvo padengimo sąskaitoje esančiomis lėšomis, išskyrus
Susitarime numatytus apribojimus, nėra.
5.4.
Šiuo Susitarimu Pareiškėjas apriboja savo teisę valdyti, naudotis
bei disponuoti įkeistomis lėšomis arba reikalavimo teisėmis, susijusiomis
su akredityvo padengimo sąskaitoje esančių lėšų grąžinimu. Pareiškėjas ir
jo teisių perėmėjai neturi teisės reikalauti, kad Bankas grąžintų Pareiškėjui ar
jo teisių perėmėjams šias pagal Susitarimą įkeistas lėšas tol, kol Pareiškėjas
neįvykdys visų įsipareigojimų.
5.5.
Gavėjui pateikus akredityvo sąlygas atitinkančius dokumentus ar
Pareiškėjui akceptavus akredityvo sąlygų neatitinkančius dokumentus,
Pareiškėjas neatšaukiamai įgalioja Banką iš akredityvo padengimo sąskaitos
sumokėti Gavėjui atitinkamą įkeistų piniginių lėšų sumą.
5.6.
Bankas turi teisę patenkinti savo reikalavimus iš akredityvo padengimo
sąskaitoje įkeistų lėšų teisės aktų nustatyta tvarka pirmiau už kitus kreditorius.

7. Baigiamosios nuostatos
7.1.
Susitarimo sudarymo diena yra prašymo išleisti dokumentinį
akredityvą pateikimo Bankui diena. Prašymo pateikimas Bankui ir jo
priėmimas nereiškia Banko įsipareigojimo atidaryti akredityvą.
7.2.
Susitarimas galioja iki visiško Pareiškėjo prievolių įvykdymo Bankui
pagal Susitarimą.
7.3.
Visi ginčai, kylantys dėl Susitarimo vykdymo, sprendžiami derybų
keliu, o Šalims nesusitarus - Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka
pagal Banko buveinę.
7.4.
Visi Susitarime nustatyti ar su Susitarimo sąlygų vykdymu susiję
pranešimai turi būti raštiški ir siunčiami paštu, faksu ar elektroniniu paštu
prašyme nurodytais šalių adresais ar numeriais arba įteikiami tiesiogiai. Jei
pranešimas siunčiamas elektroniniu paštu ar faksu, laikoma, kad jį šalis gavo
tą pačią dieną, jei jis buvo išsiųstas darbo valandomis arba kitą darbo dieną,
jei jis buvo išsiųstas ne darbo valandomis. Jei pranešimas siunčiamas paštu,
laikoma, kad jį adresatas gavo praėjus 5 (penkioms) kalendorinėms dienoms
nuo išsiuntimo datos.
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