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KAUNO APYLINKĖS TEISMO KAUNO RŪMAMS 

 
 (pateikiama per Lietuvos teismų EPP) 
 

TRETYSIS ASMUO  Danske Bank A/S  
veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, 
filialo kodas 3016 94694 
filialo buveinės adresas: Saltoniškių g. 2, LT-08500 Vilnius 
A.s. LT61 7400 0901 0002 4816, 
Danske Bank A/S, banko kodas 74000 
 

  

IEŠKOVAS  Alvydas Dargis 
Asmens kodas 37208220396 
 

ATSAKOVĖ 
 

Ingrida Dargienė 
Asmens kodas 47803281143 
 

   
  

ATSILIEPIMAS IR INFORMACIJOS PATEIKIMAS CIVILINĖJE BYLOJE 
NR. E2-1442-947/2020 

 
2020-11-04 

 
Vilnius 

 
Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą (toliau –  

„Danske Bankas“), gavo Kauno apylinkės teismo rūmų pranešimą, kuriuo nurodoma 
pateikti atsiliepimą į atsakovės Ingridos Dargienės pareiškimą ir pateikti bylą 
nagrinėjančiam teismui dokumentus. 

 
Dėl dokumentų pateikimo  
 
Danske Bankas draudimo išmokos lėšų dėl Ingridos Dargienės paskolos 

nėra gavęs, todėl prašomų draudimo išmokos mokėjimo kvitų ir dengimo dokumentų 
pateikti negali. Pridedame sutarties su UAB Būsto paskolų draudimas kopiją bei su 
Ingridos Dargienės paskolos perleidimu Swedbank AB susijusius dokumentus. Taip pat 
patvirtiname, kad Danske Bankas nėra nei ieškovo nei atsakovės kreditorius. 

 
Dėl atsiliepimo 
 
Kadangi atsakovė santuokos nutraukimo byloje nėra pareiškusi 

savarankiškų reikalavimų buvusių ar esamų kreditorių atžvilgiu, atsakovės prašymo 
pripažinti finansinius įsipareigojimus negaliojančiais tenkinti nėra pagrindo. 

 
Procesiniai klausimai 
 
Informuojame, kad byla nebus vedama per advokatą.  
 

PRIDEDAMA:  
1. Išrašas iš 2015-12-09 sutarties dėl verslo dalies perleidimo;  
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2. Išrašas iš 2016-06-04 priėmimo- perdavimo akto; 
3. Sutarties su UAB Būsto paskolų draudimas kopija; 
4. Įgaliojimas. 
 

 
 
Vytis Šniukšta, veikiantis pagal 2020-06-25 įgaliojimą 



SUTARTIS 

' 2010 m. gegužės mėn.20d. 
Vilnius 

UAB „Būsto paskolų draudimas" (toliau vadinama - bendrovė), atstovaujama 
direktorės Gitanos Griškėnienės, veikiančios pagal UAB „Būsto paskolų draudimas" įstatus, iš 
vienos pusės, 

Ir 

AB bankas ,,Snoras", atstovaujamas pirmojo viceprezidento Naglio Stanciko, veikiančio pagal 
banko įs'tatus, 

Danske Bank A/S Lietuvos filialas, atstovaujamas generalinio direktoriaus Gintauto 
Galvanausko, veikiančio pagal filialo nuostatus, 

AB DnB NORD bankas, atstovaujamas prezidento pavaduotojo Vyginto Bubnio ir Produktų 
plėtros departamento vadovo Evaldo Ruzgio, veikiančių pagal banko administracijos darbo 
reglamentą, 

UAB Medicinos bankas, atstovaujamas administracijos vadovo Gintaro Treinio, veikiančio 
pagal banko įstatus, 

Nordea Bank Finland Plc, veikiantis per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, 
atstovaujamas Jūratės Gečienės, Mažmeninės bankininkystės departamento vadovo 
pavaduotojos, veikiančios pagal 2010-03-22 Įgaliojimą Nr.122, 

AB Parex bankas, atstovaujamas valdybos pirmininkės, administracijos vadovės Almos 
Vaitkunskienės, veikiančios pagal banko įstatus, 

AB SEB bankas, atstovaujamas Mažn;leninės bankininkystės tarnybos direktoriaus Vytauto 
Siniaus, veikiančio pagal banko administracijos darbo reglamentą, 

„Swedbank", AB, atstovaujamas valdybos pirmininko Antano Danio, veikiančio pagal banko 
statutą, 

AB Šiaulių bankas, atstovaujamas administracijos vadovo pavaduotojo Viktoro Budraičio, 
veikiančio pagal Įgaliojimą, 

AB Ūkio bankas, atstovaujamas administracijos vadovo Gintaro Ugianskio, veikiančio pagal 
banko įstatus, 

toliau sutarties tekste aukščiau išvardinti bankai bendrai vadinami „bankai", o atskirai 
,,bankas", iš kitos pusės, 

toliau bankai ir bendrovė kartu vadinami „Šalys", o atskirai „Šalis", 

atsižvelgdami į 

(i) 2010-03-30 Ketinimų protokole Nr. ST-2943 sudarytame tarp Šalių ir Lietuvos 
Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 
išreikštą siekį užtikrinti Bendrovės veiklos tęstinumą, įskaitant, bet neapsiribojant, 
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atlikti antrą Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimą; 
(ii) tai, kad Lietuvos Respublikos finansų ministerija iki šios Sutarties pas1rasymo 

padidino Bendrovės įstatinį kapitalą 60 000 000 (šešiasdešimt milijonų) litų; 

(iii) Bankai, sudarydami šią Sutartį, taip pat siekia sudaryti sąlygas Bendrovės veiklos 

tęstinumui, užtikrinti; 
(iv) 2009-05-20 sutarties, sudarytos tarp Šalią vykdymo metu nustatytus tobulintinus 

bendradarbiavimo modelių aspektus, tuo pačiu siekia išlaikyti tuos pačius 

bendradarbiavimo tarp šalių principus; 
(v) tarp kiekvieno banko ir bendrovės sudarytas bendradarbiavimo sutartis dėl bankų 

teikiamų būsto kreditų draudimo, vadovaujantis bendrovės Būsto kreditų draudimo 

taisyklėmis Nr. 002, bendrovės Būsto kreditų dalies draudimo taisyklėmis :S-r. 003, 

bendrovės Būsto kreditų draudimo taisyklėmis -Sr. 004 toliau kartu vadinamos 

,,draudimo taisyklės"); 
(vi) bendrovės prašymą šioje sufart:je nurodytais terminais tail.~1i šioje sutartyje 

nurodytą kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo termino atidėjimą draudžiant 

palūkanas ar skolos apmokėjimą. mokėjimų draudimo susitarimą bei draudimo 

išmokų mokėjimo dalimis, taip pakeičiant ta..-p bendrovės ir bankų sudarytose 

bendradarbiavimo sutartyse bei draudimo taisyklėse nustat)tas draudimo išmokų 

mokėjimo sąlygas ir tvarką; 
(vii) visų bankų pritarimą laikinai pakeisti bendradarbiavimo sutartyse ir draudimo 

taisyklėse nustatytos draudimo išmok.~ mokėjimo tvarką tarp Šalių pasirašant 

dvejus metus galiojančią sutartj dėl bendradarbiavimo sutarčių ir draudimo taisyklių 

pakeitimo; 
(viii) derybose dėl šios sutarties pasirašymo Salių nustatytus pagrindinius šios sutarties 

galiojimo metu taiky1inus bendradarbiavimo susigrąžinant apdraustus būsto 

kreditus, kurių kredito gavėjai {draudėjai) nevykdo ar netinkamai vykdo būsto 

kreditavimo sutartyje nustat)-rų įsipareigojimų, modelius: (i) kredito grąžinimo ir/ ar 

palūkanų mokėjimo termino atidėjimą draudžiant palūkanas (pirmo modelio l 

variantas) ar skolos apmokėjimą bank-ui (pirmo modelio 2 variantas), (ii) mokėjimų 

draudimo susitarimą su draudėju. kurio galiojimo laikotarpiu bendrovė moka 

kredito grąžinimo ir palūkanų dydžio draudimo išmokas bankui, jeigu kredito 

gavėjas (draudėjas) nevykdo įsipareigojimo jų mokėti bankui (antras modelis); (iii) 

draudimo išmokos išmokėjimą bank-ui dalimis per trisdešimt šešių mėnesių 

laikotarpį (trečio modelio l variantas) ar draudimo išmokos dalies, lygios 85 proc., 

išmokėjimą bankui iškart (trečio modelio 2 variantas); 
(ix) Šalių susitarimą, jog pinųo modelio pirmas variantas bankams nėra privalomas, t.y. 

kiekvienas bankas pats savo nuožiūra turi teisę nuspręsti, ar kreiptis į bendrovę dėl 
pirmo modelio pirmo varianto taikymo; tuo tarpu dėl trečio modelio taikymo 

galiojant šiai sutarčiai dėl bendradarbiavimo sutarčių ir draudimo taisyklių 

pakeitimo bankai gali kreiptis į bendrovę tik, jei bendrovė netaiko antro modelio ar 

nutraukia mokėjimų draudimo susitarimą su draudėju dėl antro modelio taikymo; 
(x) bendrovės pageidavimą nelaukiant pilnos draudimo išmokos bankui išmokėjimo iš 

karto po bendrovės sprendimo dėl draudimo išmokos išmokėjimo dalimis 
bendrovės su banku sudarytos pavedimo sutarties pagrindu atlikti teisinius 

veiksmus banko vardu, bet savo sąskaita dėl skolos išieškojimo iš draudėjo (trečio 
modelio l variantas); bendrovei iškart išmokėjus dalį draudimo išmokos (85 proc.), 
jai pereina visos reikalavimo teisės į nekilnojamąjį ir/ ar kitą turtą, įkeistą 

užtikrinant įsipareigojimus kylančius iš būsto kreditavimo sutarties (trečio modelio 
2 variantas); 

(xi) bendrovės patvirtinimą, kad šios sutarties pasirašymas atitinka bendrovės veiklą 
reguliuojantiems teisės aktams ir neprieštarauja bendrovės tikslams, su šia sutartimi 
buvo supažindinta bendrovės veiklą prižiūrinti institucija - LR draudimo priežiūros 
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komisija bei komisijos pateiktą nuomonę; 
(xii) šalių siekį neiškeldinti kredito gavėjų ( draudėjų) iš paskutinio šeimos gyvenamojo 

būsto; 

(xiii) tai, kad Šalys tikisi, kad kredito gavėjai (draudėjai) bendradarbiaus, siekdami 
vykdyti savo prisiimtus įsipareigojimus; 

susitarė sudaryti šią sutartį .(toliau - sutartis) dėl Šalių veiksmų kredito gavėjui (draudėjui) 
nevykdant ar netinkamai vykdant būsto kreditavimo sutartyje nustatytų įsipareigojimų grąžinti 
kreditą ir/ ar mokėti palūkanas. 

I. SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI 

l. Šioje sutartyje vartojamos tokios sąvokos ir apibrėžimai: 
l. l. anketa - banko su bendrove sudarytoje bendradarbiavimo sutartyje nurodyta 

nustatytos formos būsto kredito gavėjo (draudėjo) anketa, užpildyta ir pasirašyta atsakingo 
banko darbuotojo; 

1.2. kredito gavėjas (draudėjas) - fizinis asmuo (-ys), pagal būsto kreditavimo 
sutartį esantis būsto kredito gavėju (draudėju) (-ais) ir pagal draudimo taisykles sudaręs (-ę) 
draudimo sutartį; 

1.3. būsto kreditavimo sutarties pažeidimai - ne trumpesnio nei šioje sutartyje 
nustatyto termino kredito gavėjo (draudėjo) vėlavimas įvykdyti prievolę grąžinti būsto kreditą 
(mokėti periodines būsto kredito grąžinimo įmokas) ir/ ar mokėti palūkanas būsto kreditavimo 
sutartyje nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka; 

1.4. draudimo sutartis - tarp bendrovės ir kredito gavėjo (draudėjo) pagal 
atitinkamas draudimo taisykles sudaryta būsto kredito draudimo sutartis; 

1.5. kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo termino atidėjimas draudžiant 
palūkanas (arba pirmo modelio l variantas) - kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo 
atidėjimas iki dvylikos mėnesių draudžiant per šių mokėjimų atidėjimo laikotarpį ir iki jo nuo 
negrąžintos būsto kredito sumos priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų sumą ; 

1.6. skolos apmokėjimas (arba pirmo modelio 2 variantas) - kredito gavėjo 
(draudėjo) pagal būsto kreditavimo sutartį skolos apmokėjimas bankui; 

l. 7. sutikimas - bendrovės raštiškas sutikimas dėl kredito grąžinimo ir palūkanų 
mokėjimo atidėjimo draudžiant per atidėjimo laikotarpį ir iki jo priskaičiuotas ir nesumokėtas 
palūkanas; 

1.8. mokėjimų draudimo susitarimas (arba antras modelis) - tai tarp bendrovės 
ir kredito gavėjo (draudėjo) sudarytas susitarimas prie draudimo sutarties su visais jo esamais ir 
būsimais sąlygų pakeitimais ir papildymais, pagal kurį bendrovė išmoka draudimo išmoką 
bankui vykdydama būsto kreditavimo sutartyje kredito gavėjo (draudėjo) prisiimtus 
įsipareigojimus bankui grąžinti kreditą (mokėti periodines kredito grąžinimo įmokas) ir 
sumokėti palūkanas būsto kreditavimo sutartyje nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka bei 
padengia šio susitarimo sudarymo dienai uždelstas sumokėti bankui sumas, išskyrus netesybas; 

1.9. skola - kredito gavėjo (draudėjo) pagal būsto kreditavimo sutartį bankui 
uždelstų sumokėti periodinių kredito grąžinimo įmokų ir nesumokėtų palūkanų suma; 

1.10. bendrovės pranešimas - bendrovės pranešimas bankui apie mokėjimų 
draudimo susitarimo sudarymą tarp bendrovės ir kredito gavėjo (draudėjo) ar atsisakymą jį 
sudaryti; 

1.11. kredito ir palūkanų įmoka - tai bendrovės bankui už kredito gavėją 

(draudėją) pagal būsto kreditavimo sutartį mokėtina suma, kuri susideda iš periodinės kredito 
grąžinimo įmokos ir mokėtinų palūkanų sumos; kurią bendrovė, kaip draudimo išmoką, 

įsipareigoja mokėti bankui už kredito gavėją ( draudėją), ir kuri mažina būsto kredito draudimo 
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sumą dengiamo būsto kredito dalimi. Bendrovės išmokėtų kaip draudimo išmoka palūkanų 

suma nemažina draudimo sumos; 
1.12. visos draudimo išmokos mokėjimas dalimis (arba trečio modelio l 

variantas) - draudimo išmokos mokėjimas dalimis, kai sutartyje numatytais atvejais ir tvarka 

draudimo išmokos mokėjimas išdėstytas mokant kas mėnesį lygiomis dalimis 36 (trisdešimt 

šešių) mėnesių laikotarpiui, mokant bankui šioje sutartyje nustatyto dydžio palūkanas, ir 

padengiant kredito gavėjo (draudėjo) bankui nesumokėtų palūkanų sumą už 3 (trijų) mėnesių 

terminą; 

1.13. draudimo išmokos mokėjimo dalimis grafikas - banko ir bendrovės dėl 

kiekvieno kredito gavėjo (draudėjo), kuriam pritaikomas trečias modelis, pasirašomas 

dokumentas (dokumento forma pateikta priede Nr. l), patvirtinantis bendrovės pareigą 

sumokėti draudimo išmoką per 36 (trisdešimt šešių) mėnesių laikotarpį grafike nurodytais 

terminais ir sumomis bei vykdyti kitus šioje sutartyje nurodytus įsipareigojimus tokio kredito 

atžvilgiu; 
1.14. pavedimo sutartis - sutartis, pagal kurią bankas paveda, o bendrovė 

įsipareigoja savo sąskaita, neatlygintinai banko vardu atlikti banko ir bendrovės sutartus šioje 

sutartyje numatytus su banku suderintus teisinius veiksmus su trečiaisiais asmenimis dėl skolos 

pagal būsto kreditavimo sutartį susigrąžinimo iš kredito gavėjo (draudėjo); 

1.15. draudimo išmokos dalies išmokėjimas (arba trečio modelio 2 variantas) -

draudimo išmokos dalies, lygios 85 proc. negrąžintos kredito sumos ir priskaičiuotų palūkanų 

už 3 (trijų) mėnesių terminą, išmokėjimas bankui šioje sutartyje numatytais atvejais ir tvarka. 

11. BENDROSIOS NUOSTATOS 

2.1. Šalys susitaria sutartyje nurodytais būdais pakeisti draudimo išmokų pagal 

draudimo sutartis, pagal kurias draudimo išmokos mokėjimo pagrindai atsirado šios sutarties 

galiojimo laikotarpiu, jei sutartyje nenustatyta kitaip, mokėjimo terminus ir tvarką. Draudimo 

išmokų mokėjimo tvarka nustatyta bendradarbiavimo sutartyse ir draudimo taisyklėse gali būti 

taikoma tik šioje sutartyje nurodytais atvejais. 
2.2. Šalys susitaria, kad draudimo taisyklės (įskaitant jų pakeitimus) ir 

bendradarbiavimo sutartys šios sutarties 'galiojimo laikotarpiu yra taikomos tiek, kiek 

neprieštarauja šiai sutarčiai. 
2.3. Šalys susitaria, kad bankas iki būsto kreditavimo sutarties pakeitimo neprivalo 

gauti bendrovės sutikimo dėl šių būsto kredito sutarties sąlygų pakeitimo: 

2.3.1. būsto kredito grąžinimo termino keitimo, jeigu keičiama tik mokėjimo diena 

ir dėl šio pakeitimo būsto kredito grąžinimo galutinis terminas nesikeičia daugiau (mažiau) 

kaip l (vienu) mėnesiu; 
2.3.2. būsto kredito grąžinimo mokėjimo atidėjimo ne ilgesniam kaip 12 (dvylikos) 

mėnesių laikotarpiui (iki atidėjimo pritaikymo buvę būsto kredito grąžinimo mokėjimo 

atidėjimo laikotarpiai į šiame punkte nurodytą terminą nėra įskaičiuojami). 

Bankas, atlikęs sutarties 2.3.2. punkte nurodytus pakeitimus, privalo ne vėliau kaip 

per 5 (penkias) darbo dienas pateikti bendrovei būsto kreditavimo sutarties pakeitimą ir anketą. 

2.4. Šalys turi teisę pirmą modelį taikyti būsto kreditams apdraustiems pagal visas 

draudimo taisykles. Bankas turi teisę savo nuožiūra nuspręsti netaikyti pirmo modelio. Pirmas 

modelis pagal šią sutartį gali būti taikomas tik vieną kartą. 
2.5. Kredito gavėjui (draudėjui) pritaikius pirmo modelio antrą variantą bankas 

prieš kreipdamasis dėl trečio modelio taikymo privalo sutartyje nustatyta tvarka kreiptis dėl 

antro modelio taikymo. Bankas turi teisę sutartyje nustatyta tvarka ir terminais kreiptis į 

bendrovę dėl trečio modelio taikymo, tik tuo atveju, jei sutartyje nustatytais terminais ir tvarka 

negauna bendrovės pranešimo arba gauna bendrovės pranešimą, kad mokėjimų draudimo 

susitarimas pagal antrą modelį nėra pasirašytas ir/ ar bendrovei ar kredito gavėjui iki pilno 

kredito grąžinimo bankui nutraukus mokėjimų draudimo susitarimą, arba pilnai įgyvendinus 

\ 
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antrą modelį kredito gavėjas (draudėjas) nevykdo įsipareigojimų pagal būsto kreditavimo 
sutartį. 

2;6. Šalys susitaria, kad antras modelis gali būti taikomas pakartotinai. Jeigu antras 
modelis buvo pritaikytas vadovaujantis 2009-05-20 sutartimi, tai šis modelis pagal šią sutartį 
taikomas tik vieną kartą ir pakartotinai negali būti taikomas. 

2.7. Šalys susitaria, jog šios sutarties galiojimo metu bendrovė neatsisakys mokėti 
draudimo išmokų dėl to, kad bankas praleido bendrovės informavimo, kreipimosi į bendrovę 
terminus, taip pat dėl to, kad kredito gavėjas (draudėjas) pažeidė reikalavimą apdrausti 
įkeičiamą turtą ne mažesne kaip negrąžinto būsto kredito dydžio draudimo suma ar laiku 
nesumokėjo draudimo įmokos ar atliko kitus formalius pažeidimus, nustatytus draudimo 
taisyklėse ar bendradarbiavimo sutartyje. 

2.8. Bankai įsipareigoja administruodami kredito gavėjams (draudėjams) suteiktus 
kreditus, kurie yra apdrausti pagal draudimo sutartis, taikyti neblogesnes paskolų 
administravimo priemones, kuriomis yra raginama tinkamai vykdyti būsto kreditavimo 
sutartimi prisiimtus įsipareigojimus (pvz. trumpųjų žinučių siuntimas, skambinimas, laiškų 
siuntimas ir pan.), kaip ir bankų klientams, kuriems yra suteikti būsto kreditai, kurie nėra 
apdrausti bendrovėje. 

2.9. Vykdydamas apdrausto būsto kredito priežiūrą ir veiksmus, susijusius su būsto 
kredito gavėjo (draudėjo) įsiskolinimo padengimu, bankas įsipareigoja veikti pagal teisingumo, 
protingumo ir sąžiningumo reikalavimus bei laikytis tų pačių principų, kaip ir vykdydamas 
neapdraustų būsto kreditų priežiūrą ar atlikdamas veiksmus, susijusius su neapdrausto būsto 
kredito gavėjo įsiskolinimo padengimu. 

2.1 O. Šalys, vykdydamos šią sutartį, įsipareigoja viena kitos atžvilgiu veikti 
vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais. 

2.11. Bendrovė sieks, kad, esant poreikiui, bendrovės įstatinis kapitalas papildomai 
būtų padidintas tiek, kiek būtina bendrovės įsipareigojimams vykdyti. Tuo tikslu bendrovės 
administracijos vadovas įsipareigoja kreiptis į akcininką dėl minėto sprendimo priėmimo ir jo 
įgyvendinimo. 

111. KREDITO GRĄŽINIMO IR PALŪKANŲ MOKĖJIMO TERMINO ATIDĖJIMAS 
DRAUDŽIANT PALŪKANAS AR SKOLOS SUMOKĖJIMAS (PIRMAS MODELIS) 

Pirmo modelio l variantas 

3.1 Bankas, priėmęs sprendimą atidėti kredito grąžinimą ir palūkanų mokėjimą, 
gali kreiptis į bendrovę dėl sutikimo gavimo ir pateikia šiuos dokumentus: 

3.1.1. banko raštą, kuriame nurodomas kreipimosi tikslas, negrąžinto kredito ir 
priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų suma ir atidėjimo laikotarpis, kuris negali būti ilgesnis 
nei 6 (šeši) mėnesiai su galimybe šį terminą pratęsti dar 6 (šešiems) mėnesiams; 

3.1.2. anketą, kurioje papildomai nurodoma informacija apie kredito gavėjo 
(draudėjo) finansines galimybes vykdyti įsipareigojimus bei finansinių sunkumų atsiradimą; 

3.1.3. banko turimus dokumentus apie kredito gavėjo (draudėjo) ir jo šeimos 
gaunamas pajamas; 

3.2. kredito gavėjo (draudėjo) prašymą bankui atidėti kredito ir palūkanų 
mokėjimą. 

3.3 .. Bendrovė ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Banko rašto gavimo 
dienos priima sprendimą ir apie tai raštu informuoja banką. 

3.4. Bankas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po susitarimo dėl būsto 
kreditavimo sutarties pakeitimo pasirašymo dienos apie tai informuoja bendrovę, atsiųsdamas 
susitarimo dėl būsto kreditavimo sutarties pakeitimo kopiją. 

3.5. Bendrovė, tarp kredito gavėjo (draudėjo) ir banko sudaryto susitarimo dėl 
būsto kreditavimo sutarties pakeitimo, dėl kurio buvo gautas bendrovės sutikimas, pagrindu, 
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įsipareigoja sudaryti su kredito gavėju (draudėju) susitarimą dėl draudimo . 
pakeitimo. 

Pirmo modelio 2 variantas 

3.6. Pirmo modelio 2 variantas gali būti įgyvendinamas bankui pateikus 
pranešimą ir bendrovei priėmus sprendimą taikyti pirmo modelio antrą varianq,.. 
pasirašęs šią sutartį, nedelsiant informuoja bendrovę apie tai, ar Bankas pasirinko 
modelio antrą variantą. Bankas turi teisę pakeisti savo sprendimą ir įsipareigoja 
bendrovę apie šio sprendimo pakeitimą ne vėliau kaip prieš 3 (tris) kalendorines dienas, 
sprendimo taikymo. Bankui informavus bendrovę apie banko pasirinkimą netaikyti . ···· 
modelio antro varianto, bendrovė neturi teisės siūlyti kredito gavėjams (draudėjams) krelllllil 

banką dėl pirmo modelio antro varianto taikymo. 
3.7. Bendrovė, gavusi banko šios sutarties 4.1. punkte nurodytą p~, 

sutarties 4.4. punkte nurodytu terminu priima sprendimą dėl pirmo modelio 2 varianla 
įgyvendinimo ir apie tai elektroniniu paštu informuoja banką. Bankas turi teisę pareikalauti 
jog pranešimai dėl pirmo modelio antro varianto įgyvendinimo būtų pateikiami paštu. 
Bendrovei atsisakius taikyti šio modelio 2 variantą, 4.1 punkte nurodytame pranešime 
nurodytam kredito gavėjui (draudėjui) turi būti sutartyje nustatyta tvarka ir terminais be atskiro 
banko kreipimosi taikomas 2 modelis (mokėjimo draudimo susitarimas) per tą patį terminą, per 
kurį turėjo būti pritaikytas pirmo modelio antras variantas. Bendrovei atsisakius pranešime 
nurodyto kredito gavėjo (draudėjo) atžvilgiu taikyti ir pirmą ir antrą modelį ar antro modelio 
nepritaikius, tokio kredito gavėjo (draudėjo) atžvilgiu sutartyje nustatyta tvarka taikomas 3 
modelis. 

3.8. Bankas turi teisę Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais nuo bendrovės 

sąskaitos nurašyti Skolos apmokėjimui būtiną lėšų sumą, tik Bendrovei pateikus su kredito 
gavėju (draudėju) sudarytą skolinį įsipareigojimą Bendrovei dėl skolos apmokėjimo (toliau -
skolinis įsipareigojimas). Skolinis įsipareigojimas turi atitikti šios sutarties sąlygas. Skolinis 
įsipareigojimas negali būti keičiamas. Skolinis įsipareigojimas negali nustatyti banko teises 
ribojančių sąlygų, tame tarpe, bet neapsiribojant realizuoti įkeistą turtą, keisti kredito sąlygas. 

3.9. Skolinis įsipareigojimas sudaromas bendrovėje. Skolinis įsipareigojimas turi 
būti sudaromas per sutarties 4.4. punkte nustatytą terminą. Sutarties 10.1 punkte nurodytu el. 
paštu gavęs bendrovės paklausimą apie kredito gavėjo (draudėjo) skolos dydį, bankas 
informaciją apie kredito gavėjo (draudėjo) skolos dydį pateikia bendrovei tą pačią darbo dieną 
sutarties l O. l punkte nurodytu el. paštu. Šiame punkte nurodyto paklausimo ir informacijos 
formą, turinį ir pateikimo būdą kiekvienas bankas atskirai suderina su bendrove ne vėliau kaip 
per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo šios sutarties įsigaliojimo dienos. Bendrovė tą 
pačią dieną pateikia bankui kredito gavėjo (draudėjo) pasirašytą skolos įsipareigojimą sutarties 
10.1 punkte nurodytu el. paštu. Bankas ir bendrovė gali susitarti dėl kitokios komunikacijos 
tvarkos nei nustatyta šiame sutarties punkte. 

3.10. Šalys susitaria, kad pagal skolinį įsipareigojimą bendrovės bankui apmokėtą 
skolą kredito gavėjas (draudėjas) grąžina bendrovei per 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpį 
lygiomis dalimis kiekvieną mėnesį, pradedant grąžinimą nuo kito mėnesio po skolinio 
įsipareigojimo pasirašymo. Jeigu skolinio įsipareigojimo pasirašymo dieną bankas su kredito 
gavėju ( draudėju) sudaro būsto kreditavimo sutarties pakeitimą dėl kredito įmokos grąžinimo 
atidėjimo, kredito gavėjas (draudėjas) įvykdo skolinį įsipareigojimą bendrovei per 12 
(dvylikos) mėnesių laikotarpį lygiomis dalimis kiekvieną mėnesį, pradedant grąžinimą nuo kito 
mėnesio po būsto kredito grąžinimo mokėjimo atidėjimo termino pabaigos. 

IV. MOKĖJIMŲ DRAUDIMO SUSITARIMAS (ANTRAS MODELIS) 

4.1. Kredito gavėjui (draudėjui) 30 (trisdešimt) ir daugiau kalendorinių dienų 
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uždelsus mokėti pagal būsto kreditavimo sutartį privalomą mokėti periodinę kredito grąžinimo 
įmoką ir /ar pagal būsto kreditavimo sutartį privalomas mokėti palūkanas, bankas privalo 
informuoti bendrovę apie būsto kreditavimo sutarties pažeidimus. Šio pranešimo formai, 
turiniui, pateikimo būdui ir šio pranešimo pateikimo terminams taikomos 2009-05-20 sutarties 
įgyvendinimui nustatytos nuostatos. 

4.2. Bendrovė įsipareigoja atsisakyti sudaryti mokėjimų draudimo susitarimą, jei 
iki draudimo sutarties termino pabaigos liko mažiau nei 18 (aštuoniolika) mėnesių. 

4.3. Sutarties 10.1 punkte nurodytu el. paštu gavęs bendrovės paklausimą apie 
kredito gavėjo (draudėjo) skolos dydį, Bankas informaciją apie kredito gavėjo (draudėjo) 
skolos dydį pateikia bendrovei tą pačią darbo dieną sutarties 10.1 punkte nurodytu el. paštu. 
Šiame punkte nurodyto paklausimo ir informacijos formai, turiniui ir pateikimo būdui 
taikomos 2009-05-20 sutarties įgyvendinimui nustatytos nuostatos. 

4.4. Bendrovė ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties 
4.1 punkte nurodyto pranešimo el. paštu gavimo dienos privalo informuoti banką apie 
mokėjimų draudimo susitarimo su kredito gavėju ( draudėju) pasirašymą arba atsisakymą tokį 
susitarimą pasirašyti. Informacija siunčiama el. paštu, kartu pateikiant ir pasirašyto mokėjimų 
draudimo susitarimo kopiją. 

4.5. Bendrovė įsipareigoja už kredito gavėją (draudėją), su kuriuo pasirašo 
mokėjimų draudimo susitarimą, bankui mokėti periodines kredito grąžinimo ir palūkanų 
įmokas už 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpį nuo mokėjimų draudimo susitarimo pasirašymo 
dienos, bei padengti kredito gavėjo (draudėjo) skolą bankui susidariusią iki mokėjimų 
draudimo susitarimo pasirašymo. Kredito gavėjas (draudėjas) turi teisę per mokėjimų draudimo 
susitarimo galiojimo laikotarpį sumokėti (grąžinti) bendrovei už kredito gavėją (draudėją) 
mokamas pinigų sumas, ne didesnes nei bendrovės įsipareigojimai pagal mokėjimų draudimo 
susitarimą, o bendrovė įsipareigoja panaudoti jas pagal mokėjimų draudimo susitarimą bankui 
sumokėtų ar mokėtinų kredito grąžinimo ir palūkanų įmokų padengimui. 

4.6. Bendrovės pagal mokėjimų draudimo susitarimą už kredito gavėją (draudėją) 
bankui sumokėtas sumas neskaičiuojant už jas palūkanų kredito gavėjas (draudėjas) bendrovei 
grąžina per terminą netrumpesnį nei l O ( dešimt) metų nuo laikotarpio, kurio metu bendrovė už 
kredito gavėją (draudėją) bankui moka periodines kredito grąžinimo ir palūkanų įmokas, 
pabaigos, nebent bankas sutiktų leisti grąžinti per trumpesnį terminą. Bankas įsipareigoja 
nepiktnaudžiauti savo teise neleisti bendrovei susitarti su klientu dėl trumpesnio termino, per 
kurį kredito gavėjas (draudėjas) sugrąžintų bendrovei bendrovės už klientą sumokėtas kredito 
grąžinimo ir palūkanų mokėjimo įmokas. 

4. 7. Bendrovė turi teisę įpareigoti kredito gavėją (draudėją) pradėti grąžinti 
bendrovei už jį išmokėtas draudimo išmokas iškart sudarius mokėjimų draudimo susitarimą 
pagal jo finansinį pajėgumą (jeigu kredito gavėjo (draudėjo) pajamos sumažėjusios) arba 
pradėti draudimo išmokų grąžinimą po to, kai pagerėja jo finansinė padėtis (jeigu buvo netekęs 
pajamų šaltinio), tačiau mokėjimų draudimo susitarime konkretus draudimo išmokų grąžinimo 
grafikas gali būti nustatomas Bankui sutikus. Bendrovė, gavusi išankstinį rašytinį banko 
sutikimą, turi teisę nutraukti mokėjimų draudimo susitarimą, jeigu kredito gavėjas (draudėjas) 
nevykdo šiame punkte minėto įsipareigojimo. 

4.8. Bendrovė įsipareigoja mokėjimų draudimo susitarime nustatyti, kad 
nepriklausomai nuo kredito gavėjo (draudėjo) gebėjimo po mokėjimų draudimo susitarimo 
pasirašymo dienos pačiam vykdyti būsto kreditavimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, 
mokėjimų draudimo susitarime nurodytą laikotarpį kredito ir palūkanų įmokas mokės 
bendrovė. Kai bendrovės atsiskaitomojoje sąskaitoje konkrečiame banke, iš kurios vykdomi 
mokėjimui bankui pagal šią sutartį, nėra lėšų, bankas turi teisę nuskaityti lėšas, esančias kredito 
gavėjo (draudėjo) sąskaitoje. Bankas pagal su bendrove suderintą formą ir suderintu 
periodiškumu turi teisę informuoti bendrovę apie nuo kredito gavėjo sąskaitos nurašytas pinigų 
sumas kredito ir palūkanų įmokoms dengti. 

4.9. Jei kredito gavėjas (draudėjas) pageidauja po mokėjimų draudimo susitarimo 
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pasirašymo dienos pats mokėti būsto kredito įmokas, bankas privalo kredito gavėjo 

mokamas sumas priimti būsto kredito dengimui būsto kreditavimo sutartyje nustatyta tvarka ir 

užskaityti jas kaip anksčiau termino grąžintą kredito dalį, nenaudojant šių lėšų kitų 

įsiskolinimų bankui dengimui, jeigu kredito gavėjas (draudėjas) neturi uždelstų įsipareigojimų 

Bankui pagal visas tarp Banko ir kredito gavėjo (draudėjo) sudarytas sutartis. 
4.10. Bendrovė įgyja atgręžtinio reikalavimo teisę į kredito gavėją (draudėją) pagal 

mokėjimų draudimo susitarimą sumokėtų sumų atžvilgiu, tačiau neįgyja jokių teisių į prievolių 

pagal būsto kreditavimo sutartį užtikrinimo priemones. 
4.11. Mokėjimų draudimo susitarimas turi atitikti šios sutarties sąlygas. Laikoma, 

kad mokėjimų draudimo susitarimas yra įsigaliojęs, jei jis pateikiamas bankui. Mokėjimų 

draudimo susitarimas negali būti keičiamas iki visiško kredito grąžinimo, jei toks pakeitimas 

neatitinka šios sutarties sąlygų. Mokėjimų draudimo susitarimas negali nustatyti banko teises 

ribojančių sąlygų, tame tarpe, bet neapsiribojant realizuoti įkeistą turtą, keisti kredito sąlygas. 

Bendrovė privalo informuoti banką per 3 (tris) darbo dienas apie atliktus mokėjimų draudimo 

susitarimų pakeitimus ir pateikti jų kopijas. 
4.12. Mokėjimų draudimo susitarim.o modelį šalys privalo taikyti pagal visas 

draudimo taisykles apdraustiems būsto kreditams, išskyrus, kai sutartyje yra nurodyta kitaip. 
4.13. Bendrovė turi teisę pakartotinai taikyti antrą modelį be banko sutikimo 

paskutinį gyvenamąjį būstą siekiantiems išsaugoti kredito gavėjams (draudėjams). Kitais 

atvejais antras modelis pakartotinai gali būti taikomas tik bankui sutikus. 
4.14. Bankas turi teisę taikyti trečią modelį, jei mokėjimų draudimo susitarimas 

neatitinka šios sutarties sąlygų ir bendrovė per l O ( dešimt) darbo dienų neištaiso nustatytų 

neatitikimų. Tokiu atveju bankas privalo informuoti kitus bankus apie priežastis dėl kurių 

bankas atsisakė priimti mokėjimų draudimo susitarimą. 
4.15. Jei taikomas antras modelis, po sudaryto mokėjimų draudimo susitarimo 

pateikimo bankui iki bendrovės mokėjimų bankui pabaigos susitarime nustatytais terminais be 

bendrovės sutikimo bankas nesudarys susitarimų su kredito gavėju dėl būsto kredito sutartyje 

nustatytos palūkanų normos (maržos arba fiksuotų palūkanų) keitimo. 

V. DRAUDIMO IŠMOKOS MOKĖJIMAS DALIMIS (TREČIAS MODELIS) 

5.1. Kai būsto kreditas yra apdraustas pagal bendrovės Būsto kreditų draudimo 

taisyklių Nr. 002 bei Būsto kreditų draudimo taisyklių Nr. 004 nuostatas, Bankas, negavęs 

bendrovės pranešimo per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo šios sutarties 4.1 punkte 

nurodyto pranešimo gavimo dienos, arba gavęs bendrovės pranešimą, kuriame nurodoma, kad 

bendrovė atsisako su kredito gavėjo (draudėju) sudaryti mokėjimų draudimo susitarimą, arba 

bendrovei ar kredito gavėjui (draudėjui) nutraukus mokėjimų draudimo susitarimą, sudarytą 

taikant antrą modelį, arba įvykdžius mokėjimų draudimo susitarimą sudarytą taikant antrą 

modelį, turi teisę šiame punkte nurodytose taisyklėse ir atitinkamose banko ir bendrovės 

pasirašytose sutartyse nurodyta tvarka ir pagrindais nutraukti būsto kreditavimo sutartį ir 

kreiptis į bendrovę su pranešimu apie draudžiamąjį įvykį, kartu pateikdamas paraišką draudimo 

išmokai gauti, nurodydamas pasirinktą trečio modelio variantą. 

Trečio modelio l variantas 

5.2. Bendrovė sprendimą dėl draudimo išmokos ir jos mokėjimo dalimis priima ir 

apie tai informuoja banką, kartu pateikdama bendrovės pasirašytą draudimo išmokos mokėjimo 

dalimis grafiką (sutarties priedas Nr. l), ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų 

nuo sutarties 5.1 punkte nurodytų dokumentų pateikimo bendrovei dienos. Jei grafikas atitinka 

sutarties nuostatas, bankas pasirašo grafiką ir vieną jo egzempliorių grąžina bendrovei. Jei 
grafikas neatitinka sutarties nuostatų, bendrovė privalo per banko nustatytą terminą 

pakoreguoti grafiką, taip, kad jis atitiktų sutarties nuostatas. Bendrovei nepakoregavus grafiko 
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tinkamai ir/ar laiku, bankas turi teisę pareikalauti sumokėti visą draudimo išmoką iš karto. 
Tokiu atveju bankas privalo informuoti kitus bankus apie priežastis, dėl kurių bankas atsisakė 
priimti grafiką. 

5.3. Bankas, gavęs sutarties 5.2 punkte nurodytus dokumentus ne vėliau kaip per 
30 (trisdešimt) dienų pasirašo su bendrove pavedimo sutartį, pagal kurią bendrovei suteikiama 
teisė vykdyti priverstinę skolos išieškojimo procedūrą iš hipoteka įkeisto turto. Bendrovė su 
banku ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų suderina pavedimo sutarties formą. 
Bankas turi teisę nepradėti išieškojimo pagal būsto kreditavimo sutartį. 

5.4. Bendrovė įgyja atgręžtinio reikalavimo teisę į kredito gavėją (draudėją) 
sumokėtų sumų atžvilgiu, tačiau neįgyja jokių teisių į prievolių pagal būsto kreditavimo sutartį 
užtikrinimo priemones. Ši sutarties nuostata lieka galioti ir pasibaigus šiai sutarčiai. Po visiško 
draudimo išmokos pagal konkrečią būsto kreditavimo sutartį išmokėjimo bankui, ne vėliau 
kaip per l O ( dešimt) darbo dienų bankas perleidžia bendrovei visas reikalavimo teises į 
nekilnojamąjį ir/ ar kitą turtą, įkeistą pagal būsto kreditavimo sutartį, pagal kurią yra sumokėta 
visa draudimo išmoka, ir kitas papildomas teises kartu su visomis reikalavimus 
užtikrinančiomis priemonėmis bendrovei ir bankui pasirašant reikalavimo perleidimo sutartį. 

5.5. Bendrovė, vykdydama draudimo išmokos mokėjimą dalimis pagal draudimo 
išmokos mokėjimo dalimis grafiką, pasilieka teisę pilnai padengti draudimo išmokos likutį 
ankščiau draudimo išmokos mokėjimo dalimis grafike nustatyto termino tik tais atvejais, kai 
yra gautas įkeisto turto pirkėjo ir pardavėjo prašymas pirkti įkeistą turtą ir Banko sutikimas bei 
kitais Šalių suderintais atvejais. Apie anksčiau termino išmokamą draudimo išmokos dalį 
bendrovė informuoja banką iš anksto. 

5.6. Draudimo išmokos mokėjimo dalimis modelis netaikomas bendrovės būsto 
kreditams apdraustiems pagal Būsto kreditų dalies draudimo taisykles Nr. 003. Įvykus 
draudžiamajam įvykiui pagal bendrovės Būsto kreditų dalies draudimo taisykles Nr. 003, 
draudimo išmoka mokama šiose taisyklėse nustatyta tvarka. 

5.7. Bendrovė įsipareigoja nuo tos dienos, kai iš bendrovės gautą draudimo 
išmokos mokėjimo dalimis grafiką pasirašo bankas, iki visiško draudimo išmokos išmokėjimo 
dienos mokėti bankui 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo nesumokėtos 
draudimo išmokos sumos. Skaičiuojant palūkanas metuose yra 360 (trys šimtai šešiasdešimt) 
dienų, o mėnesyje kalendorinis dienų skaičius. Už kiekvieną mėnesį priskaičiuotas palūkanas 
bendrovė sumoka kiekvieną mėnesį VI skyriuje nustatyta tvarka ir terminais. 

5.8. Jei ši sutartis nutraukiama prieš terminą, tai bendrovės bankui sumokėtos 
draudimo išmokos bei palūkanos bendrovei negrąžinamos. 

Trečio modelio 2 variantas 

5.9. Bankas turi teisę savo nuožiūra nuspręsti dėl trečio modelio variantų taikymo. 
Bendrovė turi teisę stabdyti trečio modelio 2 varianto taikymą, apie tai tuo pačiu metu 
informuodama visus bankus. Jeigu per l (vieną) savaitę iš vieno banko gauta pranešimų apie 
draudžiamuosius įvykius, kuriems prašoma taikyti trečio modelio 2 variantą ir pagal juos 
prašoma draudimo išmokų suma sudaro daugiau kaip l mln. litų, bendrovė privalo apie tai 
informuoti visus bankus. Bendrovė privalo stabdyti trečio modelio antro varianto taikymą, jei 
taikant šį variantą bendra išmokų suma viršija 10 proc. nuo bendrovės įstatinio kapitalo, apie 
tai informuodama kiekvieną banką. Bendrovė turi teisę apie tai informuodama kiekvieną banką 
atnaujinti trečio modelio antro varianto taikymą, jei papildomu piniginiu įnašu padidinamas 
bendrovės įstatinis kapitalas arba pritaikomos kitos Šalių iš anksto suderintos priemonės. 

5.1 O. Bendrovė sprendimą dėl draudimo išmokos dalies išmokėjimo priima ir apie 
tai informuoja banką bei užtikrina draudimo išmokai reikalingų lėšų sumokėjimą į sutarties 6.1 
punkte nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 20 ( dvidešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties 
5. l. punkte nurodytų dokumentų pateikimo bendrovei dienos. 
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5.11. Bendrovei išmokėjus draudimo išmokos dalį, bendrovei pereina viso 

reikalavimo teisės pagal būsto kreditavimo sutartį ir šias reikalavimo teises užtikrinančios 

prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės. 
5.12. Šios sutarties 5.11. punkte nurodytos reikalavimo teisės ne vėliau kaip per 

l O ( dešimt) darbo dienų nuo draudimo išmokos dalies išmokėjimo turi būti perleidžiamos 

bendrovei, kartu su visomis reikalavimus užtikrinančiomis priemonėmis bendrovei ir bankui 

pasirašant reikalavimo perleidimo sutartį. 
5.13. Jei po draudimo išmokos išmokėjimo bendrovės atgauta suma viršija 

išmokėtos bankui draudimo išmokos sumą, gautas perviršis per dešimt darbo dienų 

perduodamas bankui. Vykdydama kredito gavėjo (draudėjo) skolos dalies, viršijančios 

draudimo išmoką, susigrąžinimą Bendrovė įsipareigoja laikytis tų pačių principų, kaip ir 

vykdydama draudimo išmokos dalies, atitinkančios išmokėtą draudimo išmoką susigrąžinimą. 

VI. BENDROVĖS MOKĖJIMŲ BANKAMS TV ARKA 

6.1. Bendrovė užtikrina, kad kiekviename banke privalo turėti atidarytą bendrovės 

atsiskaitomąją sąskaitą/as, skirtą/as bendrovės mokėjimams bankui vykdyti. Laikoma, jog 
bendrovės mokėjimams pagal šią sutartį vykdyti bus naudojamos bendrovės sąskaitos, kurios 
buvo naudojamos bendrovės mokėjimams pagal 2009-05-20 tarp šalių sudarytą sutartį vykdyti. 

Šiame punkte nurodyta ši sąskaita gali būti uždaryta tik banko ir bendrovės rašytiniu 
susitarimu. Sąskaitoje esančios lėšos gali būti naudojamos tik šioje sutartyje nurodytiems 
mokėjimams vykdyti. Bankui pareikalavus mokėjimai skirtingomis valiutomis gali būti 

atliekami į skirtingas bendrovės banke atidarytas sąskaitas. 
6.2. Suėjus sutartyje numatytiems mokėjimų terminams, bankas be atskiro įspėjimo 

nurašys pagal šią sutartį bendrovės bankui mokėtinas sumas iš sutarties 6.1 punkte nurodytos 
sąskaitos. Bendrovė mokėjimus vykdo: 

- Skolos apmokėjimo (l modelio antro varianto) atveju - ne vėliau kaip kitą darbo 

dieną po skolinio įsipareigojimo pateikimo; 
- pagal su kredito gavėjais (draudėjais) pasirašytus mokėjimų draudimo susitarimus 

vykdo atitinkamos būsto kreditavimo sutartyje nurodytą mokėjimo dieną, 
- mokėjimus pagal draudimo išmokos mokėjimo dalimis grafiką vykdo banko nurodytą 

mokėjimo dieną iki 15 (penkioliktos) valandos. Bankas informuos bendrovę iš anksto apie 
taikytiną mokėjimo dieną, 

- draudimo išmokos dalies išmokėjimo atveju vykdo šios sutarties 5. l O punkte nustatytu 

terminu. 
6.3. Bendrovė privalo užtikrinti, kad suėjus sutartyje nurodytiems mokėjimų 

terminams, nepriklausomai nuo to, ar numatyta mokėjimo diena yra darbo diena, ar ne, 
sutarties 6.1 punkte nurodytoje sąskaitoje būtų reikiama lėšų suma pagal šią sutartį 

privalomiems mokėjimams įvykdyti. Priešingu atveju bus laikoma, kad bendrovė praleido 
atitinkamų mokėjimų terminą. 

6.4. Bendrovei pažeidus 6.2 punktą ir taip praleidus pagal mokėjimų draudimo 
susitarimus privalomų mokėti draudimo išmokų terminus, bendrovė privalo už kiekvieną 
kalendorinę termino praleidimo dieną mokėti bankui atitinkamoje būsto kreditavimo sutartyje 
nustatytas netesybas ir/ar būsto kreditavimo sutartyje nustatytas palūkanas, susijusias su 
termino praleidimu. Bendrovei praleidus draudimo išmokos mokėjimo dalimis grafike 
nurodytų mokėjimų terminus, bendrovė privalo už kiekvieną kalendorinę termino praleidimo 
dieną mokėti bankui 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo sumos, kurios mokėjimo terminas 
praleistas. 

6.5. Lėšos iš sutarties 6.1 punkte nurodytos sąskaitos nurašomos ta valiuta, kuria 
turi būti atliekami mokėjimai bankui pagal būsto kreditavimo sutartį. Jei sąskaitoje lėšų 

reikiama valiuta nėra ar jų nepakanka, bankas turi teisę banko nustatytą dieną lėšas nurašyti 
kita valiuta, banko nustatytu keitimo kursu atliekant konvertavimą į valiutą, kuria turi būti 
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vykdomi mokėjimai. 
6.6. Bendrovė patvirtina, kad sutinka su tuo, kad pagal antrą modelį bankų 

pateiktuose mokėjimo grafikuose kredito gavėjų (draudėjų) bankams mokėtinos sumos gali 
keistis, priklausomai nuo būsto kreditavimo sutartyje nurodytos palūkanų normos kitimo ir/ ar 
būsto kredito dalies grąžinimo prieš būsto kreditavimo sutartyje numatytus terminus ir kitų 
priežasčių. Bankai mokėjimo grafikus bendrovei pateikia banko nustatyta tvarka. 

6.7. Jei bendrovės sąskaitoje lėšų nepakanka visiems bendrovės įsipareigojimams, 
kurių terminas suėjęs, įvykdymui bankas turi teisę nurašytas nuo bendrovės sąskaitos pinigines 
lėšas panaudoti savo nuožiūra bendrovės įsipareigojimams pagal šią sutartį įvykdyti. 

VII. SUTARTIES GALIOJIMAS 

7.1. Ši sutartis įsigalioja po to, kai ją pasirašo visos sutarties Šalys, bet ne anksčiau 
kaip 2010 m. gegužės 20 d. ir galioja dvejus metus. Įsipareigojimai prisiimti pagal šios 
sutarties galiojimo metu sudarytus skolinius įsipareigojimus, mokėjimų draudimo susitarimus, 
bankams pateiktus draudimo išmokos mokėjimo dalimis grafikus ar išmokėjus draudimo 
išmokos dalį baigiami vykdyti ir pasibaigus šiai sutarčiai, išskyrus sutarties 7.1 O punkte 
nustatytą atvejį, kai visos draudimo išmokos turi būti išmokamos iš karto. 

7.2. Įsipareigojimai prisiimti pagal iki šios sutarties įsigaliojimo sudarytus 
mokėjimų draudimo susitarimus, bankams pateiktus draudimo išmokos mokėjimo dalimis 
grafikus baigiami vykdyti pagal 2009 m. gegužės 20 d. sutarties nuostatas, išskyrus sutarties 
7.10 punkte nustatytą atvejį, kai visos draudimo išmokos turi būti išmokamos iš karto. 

7.3. Jei bankas kreipėsi dėl antro modelio taikymo iki šios sutarties įsigaliojimo, 
tačiau mokėjimų draudimo susitarimas dar nėra pasirašytas, tai bendrovė sprendimą dėl antro 
modelio taikymo priima ir sudaro mokėjimų draudimo susitarimą laikydamasi šios sutarties 
nuostatų. 

7.4. Jeigu būsto kreditavimo sutartis buvo nutraukta ir bankas kreipėsi į bendrovę 
dėl trečio modelio taikymo iki šios sutarties įsigaliojimo, draudimo išmokų mokėjimui 
taikomos 2009-05-20 sutarties nuostatos. Jeigu būsto kreditavimo sutartis buvo nutraukta iki 
šios sutarties pasirašymo, tačiau bankas kreipėsi į bendrovę dėl trečio modelio taikymo jau 
galiojant šiai Sutarčiai, draudimo išmokų mokėjimui taikomos šios Sutarties nuostatos. 

7.5. Ši sutartis netenka galios, kai Šalys susitaria nutraukti sutartį. 
7 .6. Sutarties nutraukimo sąlygos bet kurio banko iniciatyva: 
7.6.1. bendrovei ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nevykdant tiek iki, 

tiek po šios sutarties įsigaliojimo atsiradusias bendrovės pinigines prievoles bankui pagal šią ir 
2009-05-20 sutartį, kai tokių šiame punkte nurodytų nevykdomų bankui įsipareigojimų 

(uždelstos sumokėti sumos) dalis viršija 5 (penkis) procentus pagal tiek iki, tiek po šios 
sutarties įsigaliojimo atsiradusias bendrovės pinigines prievoles bankui pagal šią ir 2009-05-20 
sutartį prisiimtų įsipareigojimų sumos; 

7.6.2. kai pagal bendrovės mokumo ataskaitą bendrovės turimos ir būtinosios 
mokumo atsargos santykis sumažėja iki 200 % arba bendrovė ilgiau kaip 20 (dvidešimt) 
kalendorinių dienų nepateikia mokumo ataskaitos. 

7.7. Bankas, esant sutarties 7.6 punkte nurodytiems sutarties nutraukimo 
pagrindams, turi teisę vienašališkai nesikreipdamas į teismą nutraukti šią sutartį, išsiųsdamas 
rašytinį įspėjimą apie sutarties nutraukimą Šalims ir suteikdamas bendrovei papildomą 20 
(dvidešimt) kalendorinių dienų terminą sutarties pažeidimams pašalinti. 

7.8. Bendrovei per 20 (dvidešimt) dienų nuo 7.7 punkte nurodyto pranešimo 
gavimo dienos padengus visas 7.6.l punkte nurodytas uždelstas bankui sumokėti sumas, 
bankas, kuris inicijavo sutarties nutraukimą, privalo nedelsiant (tą pačią darbo dieną Gei skola 
padengta iki 15 (penkioliktos) val.) arba artimiausią darbo dieną, jei skola padengta nedarbo 
dieną arba darbo dieną po 15 (penkioliktos) val.) apie tai informuoti Šalis. 

7.9. Bendrovei neįvykdžius 7.7 punkte nustatyto reikalavimo per 20 (dvidešimt) 
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dienų nuo 7.7 punkte nurodyto pranešimo gavimo dienos, ir bankui, kuris inicijavo sutarties' 

nutraukimą ne vėliau kaip 21 (dvidešimt pirmą dieną (arba artimiausią darbo dieną jei 21 

(dvidešimt pirma) diena yra ne darbo diena)) apie tai informavus Šalis (nepriklausomai nuo to, 

ar sutartį pažeidusi Šalis pripažįsta ar ne padarytą pažeidimą ar teigia, kad pašalino pažeidimą), 

bus laikoma, kad sutartis visų sutarties Šalių atžvilgiu yra nutraukta. Nutraukimo diena visais 

atvejais yra laikoma 30 (trisdešimta) diena nuo 7.7 punkte nurodyto pranešimo gavimo dienos. 

7.10. Po sutarties nutraukimo bendrovė pinigines prievoles, atsiradusias pagal šią ir 

2009-05-20 sutartį, vykdo atitinkamose draudimo taisyklėse ir banko bei bendrovės santykius 

reglamentuojančioje bendradarbiavimo sutartyje nustatyta tvarka, pagrindais ir terminais, 

įskaitant banko teisę kreiptis į bendrovę su pranešimais apie draudžiamuosius įvykius kartu 

pateikdami paraiškas draudimo išmokoms gauti, taip pat reikalauti visų priklausančių draudimo 

išmokų sumokėjimo iš karto. 

VIII. SUTARTIES P AKEITIMAI IR P APILDYMAI 

8.1. Visos šios sutarties sąlygos keičiamos ir papildomos tik visų sutarties Šalių 

susitarimu. 
8.2. Visi šios sutarties pakeitimai, priedai ir papildymai galioja, jei jie yra sudaryti 

raštu bei patvirtinti Šalių antspaudais ir įgaliotų atstovų parašais. 
8.3. Visi šios sutarties pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų pasirašymo dienos, 

jeigu juose nenumatyta kita įsigaliojimo data. 
8.4. Visi šios sutarties pakeitimai ir papildymai laikomi neatskiriama šios sutarties 

dalimi. 

IX. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS 

9. l. Nė viena iš sutarties Šalių neatsako už bet kurios savo prievolės neįvykdymą, 

Jeigu ji įrodo, kad prievolė neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei 

protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar 

pasekmių atsiradimui. 
9.2. Įvykus nenugalimos jėgos aplinkybėms (force majeure), sutarties Šalys 

vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 6.212 straipsniu 

ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms 

taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu 

Nr. 840 (Žin., 1996, Nr. 68-1652). 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

l O. l. Visi pranešimai ir kitas susirašinėjimas, vykdant sutartį, įteikiami kitoms 

Šalims pirmiausia siunčiant juos elektroniniu paštu (jei sutartyje nenurodyta kitaip), o bankui 

sutikus faksu, ir po to išsiunčiant šį pranešimą paštu. Paštu išsiųsta korespondencija laikoma 

gauta 5 (penktą) kalendorinę dieną nuo jos išsiuntimo dienos. Elektroniniu paštu išsiųsta 

korespondencija, jeigu ji išsiųsta iki darbo dienos 15 (penkioliktos) val., laikoma gauta tą pačią 

dieną, o visais kitais atvejais tokia korespondencija laikoma gauta artimiausią vėlesnę darbo 

dieną. Šalys negali reikšti pretenzijų, kad ji negavo siunčiamų pranešimų ar, kad kitos Šalies 

veiksmai neatitinka sutarties sąlygų, jei pranešimas buvo išsiųstas paskutiniu Šalies pateiktu adresu. 

l 0.2. Šalys susitaria, kad sutartyje nurodytus pranešimus viena kitai pateikia el. 

paštu, o bankui sutikus faksu, ir ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas išsiunčia pranešimą 

paštu. Informaciją apie skolos ir/ar kredito įmokos dydžio pasikeitimą ir/ar patikslinimą bankas 

turi teisę bendrovei pateikti tik elektroniniu paštu arba faksu. Apie šiame punkte nurodytą el. 

pašto adresą bankai informuoja bendrovę, o bendrovė bankus, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo 

dienas nuo sutarties pasirašymo dienos. 
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10.3. Bendrovė ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio 20 (dvidešimtos) dienos 
kiekvienam bankui pateikia informaciją apie visiems bankams bendrai (t.y. duomenų 
neindividualizuojant pagal kiekvieną banką atskirai) išmokėtas sutartyje nurodytas bendrovės 
bankui mokėtinas sumas pagal visas draudimo taisykles už praėjusį mėnesį, informaciją 
pateikiant atskirai pagal pirmą, antrą ir trečią modelį bei jų variantus. Taip pat bendrovė privalo 
kas mėnesį, ne vėliau kaip iki kito mėnesio l O (dešimtos) dienos pateikti papildomą 
informaciją: kiek ir kokiai sumai per ataskaitinį praėjusio mėnesio laikotarpį yra sudaryta 
mokėjimų draudimo susitarimų, bei skolinių įsipareigojimų, kiek ir kokiai sumai per ataskaitinį 
praėjusio mėnesio laikotarpį yra pateikta prašymų išmokėti draudimo išmokų, išskaidant 
atskirai pagal trečio modelio pirmą ir antrą variantus, taip pat kokiai sumai ir kokiems bankams 
išmokėta draudimo išmoka anksčiau draudimo išmokos mokėjimo dalimis grafike nustatytų 
terminų. 

l 0.4. Bendrovė kiekvieną mėnesį iki kito mėnesio 20 (dvidešimtos) dienos pateikia 
bankams mėnesinių finansinių ataskaitų rinkinį: balanso, pelno (nuostolių), pinigų srautų ir 
mokumo ataskaitas. Mokumo ataskaita bei bendrovės turimos ir būtinosios mokumo atsargos 
santykis privalo būti apskaičiuojamas kiekvieną mėnesį. Šią informaciją bendrovė turi teisę 
bankams pateikti tik elektroniniu paštu. 

10.5. Bet koks tarp banko ir bendrovės sudaromas susitarimas dėl šios sutarties ir 
jos vykdymo, įskaitant ir pavedimo sutartį, neturi prieštarauti šiai sutarčiai ir jos tikslams. 

l 0.6. Nė viena Šalis neturi teisės pavesti šios sutarties vykdyti tretiesiems 
asmemms. 

10.7. Už šios sutarties įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą Šalys 
atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

10.8. Visi ginčai dėl šios sutarties sudarymo, pakeitimo, papildymo, pratęsimo, taip 
pat dėl prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo pirmiausia sprendžiami derybų keliu, nesusitarus -
įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose. 

10.9. Sutartis surašyta 11 (vienuolika) vienodą juridinę galią turinčių egzempliorių
po vieną kiekvienai iš Šalių. 

PC
Highlight

PC
Highlight
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XI. ŠALIŲ REKVIZITAI 

UAB „Būsto paskolų draudimas" 
Ulonų g.5, LT-08240 Vilnius 
Tel.: 8 5 262 28 78 
Faks.: 8 5 2614648 
Įm. Kodas 110076079 

Gitana Griškė 
Direktorė 

UAB Medicinos bankas 
Pamėnkalnio g. 40, L T-O 1114 Vilnius 
Tel.: 8 5 264 48 00 
Faks.: 8 5 264 48 01 
Įm. Kodas 112027077 

AB bankas „Snoras" 
A.Vivulskio g. 7, LT-03221 Vilnius 
Tel.: 8 5 216 27 71 ·.· 
Faks.: 8 5 231 01 55 
Įm. Kodas 112025973 

aldas Ruzgys Ąe 
roduktų plėtros departamenmD0

~8~EJ:Va 

A.V. 

Nordea Bank Finland Plc, veikiantis per Nordea 
Bank Finland Plc Lietuvos skyrių 
Didžioji g. 18/2, LT-01128 Vilnius 
Tel.: 8 5 236 13 61 
Faks.: 8 5 236 13 62 
Įm. kodas 112025592 '' ' 



AB Parex bankas 
K. Kalinausko g. 13, LT-03107 Vilnius 
Tel.: 8 5 266 46 00 
Faks.: 8 5 266 46 01 
Įm. Kodas 11 ~J: 

„Swedbank", AB 
Konstitucijos pr. 20A, LT-03502 Vilnius 
Tel.: 8 5 268 44 44 
Faks.: 8 5 213 24 31 
Įm. KQ~$i:};ĮiQ29651 

··/:,>·,·,,,,<~:~~\\ 

A.V. 

AB Ūkio bankas 
Maironio g. 25, LT-44250 Kaunas 
Tel.: 8 37 301 30 l 
Faks.: 8 37 323 18 8 
Įm. Kodas 112020136 
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AB SEB bankas 
Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius 
Tel.: 8 5 268 2800 
Faks.: 8 5 268 2333 
Įm. Kodas 112021238 

AB Šiaulių bankas 
Tilžės g. 149, LT- 76348 Šiauliai 
Tel.: 8 4152211 7 
Faks.: 8 41430774 
Įm. Kodas 112025254 



l 
( 

2010 m. gegužės20d. sutarties priedas Nr. l 

DRAUDIMO IŠMOKOS MOKĖJIMO DALIMIS GRAFIKAS 

(prie 2010 m. gegužės2ai. sutarties) 

20 m.___ d. 

Vilnius 

Banko pavadinimas, filialas (skyrius), adresas - ____ _ 
Kredito gavėjas (draudėjas)-vardas, pavardė, asmens kodas 
Būsto kreditavimo sutartis - Nr. __ , data __ 
Draudimo sutartis - Nr. __ , data __ 
Draudimo išmokos suma: ___ (valiuta) 
Palūkanos procentais: 5 (penki) 
Draudimo išmokos ir palūkanų mokėjimo metodas - linijinis 

Mokėjimo data Mokėtina 
Apskaičiuotos 

(metai, mėnuo, draudimo 
diena) išmokos dalis 

palūkanos 

l 2 3 
20 m. d. 

(bendra suma) 

Palūkanų ir 
draudimo 

išmokos dalies 
suma 

2+3 
4 

AB bankas „Snoras" 

Draudimo 
išmokos likutis 

išmokėjus 

draudimo 
išmokos dalį 

5 

UAB „Būsto paskolų draudimas" 
Ulonų g.5, LT-08240 Vilnius 
Tel.: 8 5 262 28 78 

A.Vivulskio g. 7, LT-03221 Vilnius 
Tel.: 8 5 216 27 71 

Faks.: 8 5 2614648 
Įm. Kodas 110076079 

Direktorė 

Faks.: 8 5 231 01 55 
Įm. Kodas 112025973 

Naglis Stancikas 
Pirmasis viceprezid 



Danske Bank A/S Lietuvos filialas 
Saltoniškių g. 2, LT-08500 Vilnius 
Tel.: 8 5 236 34 41 
Faks.: 8 5 215 59 00 
Įm. Kodas 301694694 

--::,o-~-"-

Generalinis direktori v 

UAB Medicinos bankas ~.;;;;;.;;.~,,,. 
Pamėnkalnio g. 40, L T-O 1114 Vilnius 
Tel.: 8 5 264 48 00 
Faks.: 8 5 264 48 01 
Įm. Kodas 112027077 

AB Parex bankas 
K. Kalinausko g. 13, L T-03107 Vilnius 
Tel.: 8 5 266 46 00 
Faks.: 8 5 266 46 01 
Įm. Kod ~m~~ 9 

Al ė 

·, ~dministracijos vadovė 

2 

AB DnB NORO bankas 
J. Basanavičiaus g. 26, LT-03601 Vilnius 
Tel.: 8 5 239 34 44 
Faks.: 8 5 213 90 57 

aldas Ruzgys 
roduktų plėtros departamento vadovas 

A.V. 
Nordea Bank Finland Plc, veikiantis per Nordea 
Bank Finland Plc Lietuvos skyrių 
Didžioji g. 18/2, LT-01128 Vilnius 
Tel.: 8 5 236 13 61 
Faks.: 8 5 236 13 62 
Įm. kodas 112025592 

. --~s ~~~ -----4'-,4-'y----~&/~ 
rat · ečienė 1/0<-v;- ~1::.>4r· 

Ma V eninės bankiniWs-~~in vadovo 
d . (t į N_OFHJi.:A .8/ĄN!< : )' 

pava UOtOJa \~~~\ Fi~~.''.·~e.?JC ) *;/ 
\~~,~~1;.11?/ / 

AB SEB bankas ~¾~~Q'."-:;;;~::/ 

Gedimino pr. 12, LT-01103 VTiiiius 
Tel.: 8 5 268 2800 
Faks.: 8 5 268 2333 
Įm. Kodas 112021238 

irektorius 



„Swedbank", AB 
Konstitucijos pr. 20A, LT-03502 Vilnius 
Tel.: 8 5 268 44 44 
Faks.: 8 5 213 24 31 
Įm. Kodas 112029651 

Antanas Danys \\ : _ . - "~/ !} 
Valdybos pirmininkas\\_:" ,.. -~e.,_" .-,/::C-/~ /l 

'"~ "-'"~- ,,Y-'/. '\;. ·'\V// 
-~ 

A.V. 

AB Ūkio bankas 
Maironio g. 25, LT-44250 Kaunas 
Tel.: 8 37 301 30 l 
Faks.: 8 37 323 18 8 
Įm. Kodas 112020136 

Gintaras 
Adminis 

/ 
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AB Šiaulių bankas 
Tilžės g. 149, LT- 76348 Šiauliai 
Tel.: 8 41 522 11 7 
Faks.: 8 41 430 77 4 
Įm. Kodas 112025254 



Contract ID
Exposure 
(EUR) Product

Contract 
date

Maturity 
date

Snapshot 
date Client ID

Client 
Country of 
residence

Limit at 
issue (EUR)

Contract 
currency

BRSAV/350803120 60,847.62 Mortgages 2008.01.28 2043.01.28 2016-06-04 63545 LT 66,649.04 EUR
BRSAV350803120-BPD 040829_ 46,722.70 Mortgages 2016.05.26 2021.05.10 2016-06-04 63545 LT 46,722.70 EUR
BRSAV350803120/1 1,842.96 Mortgages 2008.01.28 2043.01.28 2016-06-04 63545 LT 1,990.91 EUR
BRSAV/350803120-P-2 1,536.62 Mortgages 2012.03.09 2043.01.28 2016-06-04 63545 LT 1,580.93 EUR
BRSAV350803120-P-3 688.00 Mortgages 2013.10.16 2043.01.28 2016-06-04 63545 LT 688.00 EUR
BRSAV 350803120 0.00 Mortgages 2008.01.28 2043.01.28 2016-06-04 63545 LT 47,787.30 EUR

PC
Highlight



Guarantor 
(y/n) Guarantor type

Restructur
ing  (Y/N) CONTRACT

INTEREST_
DEBT PENALTY

INTERES
T_PENAL
TY

Y Private Person Y 16-059664-FA 619.71 49.24 51.47
Y Private Person - 16-059674-FA 0.00 0.00 0.00
Y Private Person Y 16-059660-FA 18.22 1.44 1.52
Y Private Person Y 16-059668-FA 15.22 1.20 1.25
Y Private Person Y 16-059678-FA 6.74 0.55 0.55
Y Private Person Y 16-059671-FA 261.48 35.10 36.55

PC
Highlight



Danske /Bank / 

Įga liejimas 

2020 m. birželio mėn. 25 d. Nr. 2020/027 
Vilnius 

Oanske Bank A/S, Danijos Karalystės kredito įstaiga, registracijos Nr. 61126228, registruota 

buveinė Holmens Kanal 2-12, DK-1092 Kopenhaga K, Danijos Karalystė, atstovaujama Danske 

Bank A/S Lietuvos filialo [toliau - Bankas), kodas 301694694, buveinės adresas - Saltoniškių g. 

2, Vilnius, Lietuvos Respublika, generalinio direktoriaus Ramūno Bičiulaičio , veikiančio pagal 

filialo nuostatus, 

Į g alioja Vytį Šniukštą, asmens kodas 37312270576: 

Banko vardu atstovauti Banką visose išankstinio ginčų sprendimo ne teisme institucijose bei 

visuose teismuose nagrinėjamose bylose, pareikšti skundus ir ieškinius, pateikti atsiliepimus į 

pareikštus skundus ir ieškinius, susipažinti su bylos medžiaga, daryti išrašus ir nuorašus, 

pareikšti nušalinimus, teikti įrodymus, dalyvauti tiriant įrodymus, užduoti klausimus kitiems 

dalyvaujantiems byloje asmenims, liudytojams ir ekspertams, pateikti prašymus, duoti 

paaiškinimus žodžiu ir raštu, teikti savo argumentus ir samprotavimus visais bylos nagrinėjimo 

metu kylančiais klausimais, prieštarauti kitų dalyvaujančių byloje asmenų prašymams, 

argumentams ir samprotavimams, gauti priimtų sprendimų, nutarčių ar nutarimų, kuriais 

išsprendžiama byla, nuorašus, apskųsti priimtus sprendimus bei nutartis ar nutarimus, pakeisti 

skundo ir ieškinio pagrindą arba dalyką, padidinti ar sumažinti skundo ir ieškinio reikalavimus 

arba atsisakyti ieškinio ar skundo, užbaigti bylą taikos sutartimi ir naudotis kitomis procesinėmis 

teisėmis, kurias šalims ir tretiesiems asmenims suteikia išankstinį ginčų sprendimą ne teisme 

reglamentuojantys teisės aktai ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas. 

Įgaliojimas galioja iki 2022 m. gruodžio mėn. 31 d. 

Generalinis direktorius 

.Danske Bank A/S" Lietuvos filialas 

Saltoniskių g. 2, l T-08500 Vilnius. Lietuvos Respublika 

Kodas 301694694. Duomenys kaupiami 

ir saugomi LR Juridinių asmenų registre 

Tai. +370 521 56666 

-

Danska Sank A/ S lithuania Branch 

Saltonisk14 str. 2 . L T-08500 Vilnius, Repubhc of lithuania 

Code 30 l 694694. Data collected and stored in 

the Register of Legal Entities 
Tel. +370 521 56666 

Ramūnas Bičiulaitis 

S.W .1.F.T. SMP0LT22. 

A.s./Account LT617400090100024816 

El.pastas/ E-mail info@danskebank.lt 
www.danskebank.lt 

F,halo ste1ee1as: .Oanske Bank A; s·. Holmens Kanai 2 · 12, OK· 1092 Kopenhaga, OaniJa. reg. nr. 61 12 62 28. duomenys kaup,am, 1r sa ugom, OaniJos verslo TarnyboJe 

Founder of the Branch: Oanske Bank A/S. Holmens Kanai 2 -12. OK · l 092 Copenhagen, Denmark, reg. no. 61 12 62 28. data collected and stored in the Danish Bustness Author,ty 



SUTARTIES IŠRAŠAS 

SUTARTIS DĖL VERSLO DALIES PERLEIDIMO 

tarp 

DANSKE BANK A/S 
(kaip Pardavėjo) 

uSWEDBANK'', AB 
ir 

"SWEDBANK LIZINGAS", UAB 
(kaip Pirkėjo) 

2015 m. gruodžio 9 d. 

Vilnius, Lietuva 
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SUTARTIES IŠRAŠAS 

< ... > 

SUTARTIS DĖL VERSLO DALIES PERLEIDIMO 

Ši sutartis dėl verslo dalies perleidimo (tollau - Verslo Lietuvoje perleidimo sutartis) 
sudaryta šią 2015-ųjų metų gruodžio mėnesio 9 dieną tarp: 

DANSKE BANK A/S, kredito įstaigos, įsteigtos ir veikiančios pagal Danijos Karalystės 
įstatymus, juridinio asmens registracijos numeris (CVR-nr.) 61 12 62 28, kurios registruota 
buveinė yra adresu Holmens Kanai 2-12, 1092 Kopenhaga K, Danijos Karalystė, 
atstovaujamos įgalioto asmens Vyčio Šniukštos, asmens kodas 37312270576, veikiančio 
pagal „Danske Bank A/S" 2015 m. rugsėjo 21 d. išduotą įgaliojimą, patvirtiną Kopenhagos 
notaro Birger Petersen 2015 m. rugsėjo 22 d., su 2015 m. rugsėjo 23 d. aposti!e Nr. DNK-
00433782, kaip Pardavėjo; 

ir 

„Swedbank1
\ AB, kredito įstaigos, įsteigtos ir veikiančios pagal Lietuvos Respublikos 

įstatymus, juridinio asmens kodas 112029651, kurios registruota buveinė yra adresu 
Konstitucijos pr. 20A, 03502 Vilnius, Lietuva, atstovaujamos Mindaugo Morkūno, asmens 
kodas 37401240183, veikiančio pagal 2014 m. gruodžio mėn. 30 d. Vilniaus m. 2-ojo notaro 
biuro notarės D.Lukaševičiūtės-Binkulienės patvirtinimą įgaliojimą, notarinio reg. Nr. 2-14861, 
kaip 1-ojo Pirkėjo, ir „Swedbank lizingas", UAB, lizingo bendrovės, įsteigtos ]r veikiančios 
pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, juridinio asmens kodas 111568069, kurios registruota 
buveinė yra adresu Konstitucijos pr. 20A, 03502 Vilnius, Lietuva, atstovaujamos generalinės 
direktorės Žanos Kovšovos, asmens kodas 47603081376, veikiančios pagal „Swedbank 
lizingas", UAB įstatus, kaip 2-ojo Pirkėjo. 

Toliau 1-asis Pirkėjas ir2-asis Pirkėjas kartu vadinami Pirkėju; Pirkėjas ir Pardavėjas toliau 
kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai - Šalimi; 

< ... > 

1.1. Sąvokos 

Visos šioje Verslo Lietuvoje perleidimo sutartyje, įskaitant jos priedus, didžiąja raide 
vartojamos sąvokos turi reikšmes, pateiktas 1 priede, išskyrus jeigu specifiškai nurodyta arba 
jeigu kontekstas aiškiai reikalauja kitaip. 

< > 

2. VERSLO LIETUVOJE PERLEIDIMO SUTARTIES DALYKAS 

2.1. Perleidimas 

2.1.1. Vadovaujantis Verslo Lietuvoje perleidimo sutarties lr kitų Sandorio dokumentų 
nuostatomis, Pardavėjas parduoda ir įsipareigoja Pirkėjui per!eisti, o Pirkėjas perka ir 
įsipareigoja perimti iš Pardavėjo Perleidžiamą verslą, ir toks Perleidimas įsigalios nuo 
Užbaigimo datos, kai bus patvirtintas notaro tvirtinamu Perleidžiamo verslo priėmimoM 
perdavimo aktu. 

2.1.2. Įvykdžius Sandorį, Pirkėjas: 

2.1.2.1. perims Perleidžiamą verslą, kuris taps Pirkėjo nuosavybe, ir 
Pirkėjas toliau vykdys Perleidžiamą verslą, gaus visą su 

2 



SUTARTIES IŠRAŠAS 

2.1.2.2. 

<,.,> 

Per!eidžiamu verslu susijusią naudą lr 
Perleidžiamu verslu sus1Jus1ą riziką, 
dokumentuose būtų numatyta kitaip; 

prisiims 
nebent 

visą su 
Sandorio 

įgis visas teises į Perleidžiamą verslą ir nuosavybės teisę i visą su 
Perleidžiamu verslu susijusį turtą (tokį kaip reikalavimo teisės, 
gautinos sumos, Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės, pinigai 
Banko sąskaitose, llzinguojamas turtas ir t.t), taps Perleidžiamo 
verslo ir su juo susijusio turto vieninteliu teisėtu savininku ir naudos 
gavėju, ir pakeis Pardavėją visose Klientų sutartyse ir visuose 
teisiniuose santykiuose su Klientais, kylančiuose iš Klientų 
sutarčių, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, arbitražo, teismo ir 
neteisminiuose procesuose, taip pat perims visas Pardavėjo teises 
ir įsipareigojimus pagal Klientų sutartis; 

2.2. Perleidžiamas verslas 

2.2.1. Perleidžiamą verslą sudaro tik Duomenų rinkmenoje (Paskolų ir Lizingo veiklos 
atžvilgiu) ir šios Verslo Lietuvoje perleidimo sutarties 3 - 4 prieduose (kitų Produktų 
atžvilgiu) nurodyti Produktai ir Klientų sutartys (visi šie dokumentai kartu toliau 
vadinami „Perleidžiamo verslo aprašymo dokumentais"). < .. ,> Perleidžiamo verslo 
aprašymo dokumentai bus pakartotinai sudaryti (tokia pačia ar kitokia forma) 
Užbaigimo datą bei pridedami prie notaro tvirtinamo priėmimo-perdavimo akto, o 
Perlefdžiamas verslas bus tas verslas, kuris bus nurodytas tokiuose Perleidžiamo 
verslo aprašymo dokumentuose, parengtuose (tokia pačia ar kitokia forma) 
Užbaigimo datą < ... >. 

< ... > 

2.3 Universalus perleidimas 

2.3.1 Šioje Verslo Lietuvoje perleidimo sutartyje numatytą Perleidžlamo verslo Perleidimą 
Šalys laiko universaliu turto ir įsipareigojimų perleidimu Perleidžiamo verslo apimtyje, 
t.y. universaliu verslo kaip turtinio komplekso perleidimu, dėl ko, atitinkamai, trečiųių 
asmenų sutikimai tokiam Perleidimui, įskaitant teisių ir pareigų pagal Klientų sutartis 
perleidimą, nėra reikalingi. 

< > 

< ... > 

1 PRIEDAS 

SĄVOKOS 

Banko sąskaitos reiškia visų tipų Klientų banko sąskaitas (pavyzdžiui, atsiskaitomąsias 
sąskaitas, kasdieninės bankininkystės sąskaitas ir t.t.), kurios yra Perleidžiamo verslo dalimi 
< > 

Klientas reiškia kiekvienos Klientų sutarties, kuri bus Perleidžiama kaip Perleidžiamo verslo 
dalis, kontrahentą (įskaitant užtikrinimą pateikiančius trečiuosius asmenis), o Klientai bus 
aiškinami atitinkamai. 

3 



SUTARTIES IŠRAŠAS 

Klientų sutartys reiškia sutartis, kurias Lietuvos filialas sudarė su vietos mažmemma1s 
klientais (fiziniais asmenimis ir juridiniais asmenimis - užtikrinimą pateikiančiais trečiaisiais 
asmenimis} dėl Lietuvos filialo Produktų, kurie perleidžiami kalp Perleidžiamo verslo dalis, 
įskaitant, aiškumo dėlei, Užtikrinimo dokumentus. Visos Klientų sutartys yra atspindėtos 
Perleidžiamo verslo aprašymo dokumentuose, 

< ... > 

Duomenų rinkmena reiškia elektroninį dokumentą ir/arba atspausdintą dokumentą {kaip 
taikoma), kuriame yra informacijos apie Paskolas santrauka< ... >. 

Indėlių sutartys reiškia visų Upų indėlių sutartis, kurios buvo sudarytos tarp Pardavėjo ir 
atitinkamų Klientų 1 kurios bus perleidžiamos kaip Perleidžiamo verslo dalis. 
Indėliai reiškia Klientų visų tipų indėlius (pavyzdžiui, terminuotą indėli, terminuotą indėli su 
sutarta palūkanų norma ir t.t.), kuriuos Pardavėjas prlėmė per Lietuvos filialą remiantis 
Indėlių sutartimis, ir kurie sudaro dalį Perleidžiamo verslo< ... >. 

< > 

Paskolos reiškia paskolas ir paskolų produktus (kreditus su užstatu arba be užstato, 
finansinį lizingą (įskaitant susietus vartojimo kreditus), kredito limitus), kurie perleidžiami kaip 
Perleidžiamo verslo dalis, ir kurie yra išvardyti Duomenų rinkmenoje, o Paskola reiškia bet 
kurį iš jų priklausomai nuo konteksto. 

< ... > 

Įsipareigojimų dalis reiškia Perleidžiamo verslo įsipareigojimų dalį (Indėlius, įskaitant visas 
palūkanas Ueigu lieka tokių nesumokėtų Klientams), atsiskaitomąsias sąskaitas ir t.t.)< ... >. 

Lietuvos filialas reiškia Danske Bank NS Lietuvos filialą, registracijos numeris 301694694, 
kurio registruota buveinė yra adresu Saltoniškių g. 2, 08500 Vilnius, Lietuva. 

< ... > 

Produktai reiškia Pardavėjo mažmeninės bankininkystės produktus, patenkančius į 
perleidžiamų produktų, išvardytų 5 priede, apimti, kurie pagal šios Verslo· Lietuvoje 
perleldimo sutarties nuostatas bus Pardavėjo perleidžiami Pirkėjui, o Produktas reiškia bet 
kurį iš jų. Produktai, kurie bus perleidžiami, yra šie: 

(i) Lietuvos filiale pagal Banko sąskaitos sutartis atidarytos Klientų Banko sąskaitos< ... >; 

(ii) Lietuvos filialo pagal Indėlių sutartis priimti Indėliai< ... >; 

(iii) Lietuvos filialo suteiktos Paskolos< ... >; 

(iv) Lietuvos filialo atidarytos Klientų vertybinių popierių sąskaitos prekybai vertybiniais 
popieriais < ... >; 

(v) < ... > Klientų finansinės priemonės ir Pardavėjo jsfparelgojfmai pagal atitinkamas < ... > 
Klientų sutartis dėl investicinių ir papildomų paslaugų teikimo. 

< ... > 

Užtikrinimo dokumentai reiškia dokumentus, liudijančius Prievolių įvykdymo užtikrinimo 
priemonę (įskaitant trečiųjų asmenų patelktą užtikrinimą), suteiktą siekiant užtikrinti 
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SUTARTIES IŠRAŠAS 

atitinkamą Klientų sutarti, ir visus Pardavėjo reikalavimus pagal visas garantijas, nuostolių 
atlyginimo garantijas, laidavimus arba kitus įsipareigojimus (nepriklausomai nuo aprašymo ir 
k ilmės) , pateiktus atitinkamos Klientų sutarties atžvilgiu. 

Prievoli ų įvykdymo užtikrinimo priemonė reiškia Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonę, 
kuria užtikrinamas reikalavimas, susijęs su ar kylantis iš atitinkamos Klientų sutarties, arba 
Pardavėjo naudai, arba Pardavėjo priverstinai vykdomas, įskaitant , bet tuo neapsiribojant, 
įtvirtintą arba kylančią iš: 

(i) hipotekos sutarties; 

(ii) įkeitimo sutarties; 

(iii) posesorinio įkeitimo sutarties; 

(iv) laidavimo; 

(v) garantijos; 

(vi) vekselio arba kito perleidžiamo vertybinio popieriaus. 

< > 

Perleidimas reiškia Perleidžiamo verslo perle idimą iš Pardavėjo Pirkėju i . 

Perleidžiamas verslas reiškia Lietuvos filialo verslą, vykdomą pagal Klientų sutartis 
atitinkamų Produktų atžvilgiu, įskaitant Pardavėjo teises ir įsipareigojimus , kylančius pagal 
šias Klientų sutartis, ir Lietuvos fil ialo nuosavybės teise valdomą turtą pagal finansinio lizingo 
sutartis (įskaitant susietus vartojimo kreditus), sudarančius Lizingo veiklos dalį, kurie visi 
išvardyti Perleidžiamo verslo aprašymo dokumentuose, bet neįskaitant visų kitų teisių , 
įs ipareigojimų , turto arba kitų objektų , kurie nėra konkrečiai priskirti prie Perleidžiamo verslo 
pagal Perleidžiamo verslo aprašymo dokumentus. 

< > 
Šalių parašai / Signatures of the Parties: 

Vytis Šniukšta /parašas 
[DANSKE BANK A/S atstovas / represented by Vytis Šniukšta] 

Mindaugas Morkūnas/ parašas/ antspaudas 
[,,Swedbank", AB atstovas/ represented by Mindaugas Morkūnas] 

Žana Kovšova / parašas / antspaudas 
[,,Swedbank lizingas", UAB atstovas/ represented by Žana Kovšova] 

< > 

[Notaro Mindaugo 1ačergio 2015-12-09 tvirtinamasis įrašas Nr. MK-10734] 

Išrašą parengė oai ske Bank A/S, atstovaujamo Danske Bank A/S Lietuvos filialo 
Probleminių kredit epartamento direktorius Arūnas Zaveckis 
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IŠRAŠAS IŠ PERDA VIMO-PRIĖMIMO AKTO 

TRANSFER - ACCEPT ANCE STATEMENT 

4th June 2016, Vilnius 

This Transfer - Acceptance Statement {the 
"Statement") was concluded by and between: 

PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS 

2016 m. birželio 4 d., Vilnius 

Ši perdavimo-priėmimo aktą (toliau - Aktas) 
sudarė: 

(a) DANSKE BANK A/S, a credit 1nstitution (a) 
organised and licenced 1,.mder the Jaws of 

DANSKE BANK A/S, kredito įstaiga, 
įsteigta ir veikianti pagal Danijos 
Karalystės įstatymus, juridinio asmens 
kodas (CVR-nr.) 61 12 62 28, kurios 
registruotoji buveinė yra adresu Ho!mens 
Kanai 2-12, 1092 Kopenhaga K, Danijos 
Karalystė, atstovaujama įgalioto asmens 
Vyčio Šniukštos, asmens kodas 
37312270576, veikianč!o paga! Danske 
Bank AfS 2015 m. rugsėjo 21 d. išduotą 
įgaliojimą, patvirtiną Kopenhagos notaro 
Birger Petersen 2015 m, rugsėjo 22 d., 
su 2015 m. rugsėjo 23 d. apostile Nr. 
DNK-00433782, toliau - Pardavėjas; 

and 

the Kingdom of Denmark, legal entity 
registration number (CVR-nr.) 61 12 62 
28, having its registered office at 
Hofmens Kanai 2-12, 1092 Copenhagen 
K, the Kingdom of Denmark, represented 
by authorised signatory Vytis šniukšta, 
personai code 37312270576, acting 
under the Power of Attorney issued by 
Danske Bank A/S on 2P1 September 
2015 and certified by the notary public of 
Copenhagen Birger Petersen on 22m1 

September 2015 with Apostille No. DNK-
00433782 of 23rd September 2015, as the 
"Seller"; 

ir 

(b) 11Swedbank", AB, a credit institution (b) 
organised and licenced under the taws of 

„Swedbank", AB, kredito įstaiga, jsteigta 
ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos 
įstatymus, juridinio asmens kodas 
112029651, kurios registruotoji buveinė 
yra adresu Konstitucijos pr. 20A, 03502 
Vilnius, Lietuva, atstovaujama Mindaugo 
Morkūno, asmens kodas 37401240183, 
veikiančio pagal 2014 m. gruodžio 30 d. 
Vilniaus m. 2-ojo notaro biuro notarės 
D. Lukaševičiūtės-Binkulienės patvirtintą 
įgaliojimą, notarinio reg. Nr. 2-14861, 
toliau - 1-asis Pirkėjas, ir „Swedbank 
lizingas", UAB, lizingo bendrovė, įsteigta 
ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos 
įstatymus, juridinio asmens kodas 
111568069, kurios registruotoji buveinė 
yra adresu Konstitucijos pr. 20A, 03502 
Vilnius, Lietuva, atstovaujama 
generalinės direktorės Žanos Kovšovos, 
asmens kodas 47603081376, veikiančios 
pagal „Swedbank lizingas", UAB įstatus, 
toliau - 2~asis Pirkėjas. 

the Republic of Uthuanla, legal entity 
registration number 112029651, having 
its registered office at Konstitucijos ave. 
20A, 03502 Vilnius, Lithuan!a, 
represented by Mindaugas Morkūnas, 
personai code 37401240183, acting in 
accordance with the Power of Attorney 
No. 2-14861 dated 30 December 2014, 
approved by Notary Public Mrs. 
D.Lukaševičiūtė-Binkulienė of the 2nd 

Notary Bureau of Vilnius City, as the 
"Buyer 1", and "Swedbank lizingas", 
UAB, a leasing company organised and 
existing under the !aws of the RepubHc of 
Uthuania, !ega! entity registration number 
111568069, having its registered office at 
Konstitucijos ave. 20A, 03502 Vilnius, 
Uthuania, represented by Žana Kovšova, 
personai code 47603081376, General 
Manager, acting under the Articles of 
Associatlon of ~swedbank lizingas", UAB, 
as the "Buyer 2". 

Hereinafter the Buyer 1 and the Buyer 2 are 
col!ectively referred to as the "Buyer'', the Buyer 
and the Seller are hereinafter together referred to 
as "Parties" and each individually as a "Party". 

Recitals 

Toliau 1-asis Pirkėjas ir 2-asis Pirkėjas kartu 
vadinami Pirkėju; Pirkėjas ir Pardavėjas toliau 
kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai -
Šalimi. 

Preambulė 

A. On 22nd September 2015 the Parties have A. 
executed Framework Agreement for the 
Transfer of Business (the "Framework 

2015 m. rugsėjo 22 d. Šalys pasirašė 
Rėminį susitarimą dėl verslo per!eidimo 
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IŠRAŠAS IŠ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTO 

B. 

e. 

D. 

< ... > 

K. 

Agreement"). 

On 91h December 2015 the Parties have B. 
executed the Agreement for the Transfer 
of the Part of Business (the "Lithuanian 
Business Transfer Agreement") by 
virtue whereof the Seller so!d to the Buyer 
part of the Seller's buslness consisting of 
retail banking and leasing buslness in 
Lithuania, which is defined in the 
Lithuanian Business Transfer Agreement 
as the "Transferred Business". 

ln accordance with the requirements of C. 
the Civil Gode of the Republic of 
Lithuania, the Parties have agreed in the 
Lithuanlan Business Transfer Agreement 
that the Transfer of the Transferred 
Business by the Seller will come into 
effect as of the Closing Date, when 
evidenced by the deed of transfer and 
acceptance of the Transferred Business 
to be certified by the notary public. 

The Parties have agreed to perform the D. 
C!osing on this 4th day of June 2016. 

< ... > 

For the avoidance of daubt, the Seller K. 
transfers to the Buyer 2 and the Buyer 2 
takes over the Leasing Business, whereas 
the Seller transfers to the Buyer 1 and the 
Buyer 1 takes over all other Transferred 
Business other than the Leaslng 
Business. 

(toliau - Rėminis susitarimas). 

2015 m gruodžio 9 d. Šalys pasirašė 
sutartį dėl verslo dalies per!eldimo (toliau 
- Verslo Lietuvoje perleidimo sutartis), 
pagal kurią Pardavėjas pardavė Pirkėjui 
Pardavėjui priklausančio verslo dalį, kurią 
sudaro mažmeninės bankininkystės ir 
lizingo veikla Uetuvoje, kuri Verslo 
Lietuvoje perleidimo sutartyje apibrėžta 
kaip Perleidžiamas verslas. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
civilinio kodekso nuostatomis, Šalys 
Verslo Lietuvoje perleidimo sutartimi 
susitarė, kad Pardavėjo Perleidžiamo 
verslo Perleidimas įsigalios nuo 
Užbaigimo datos, kai bus patvirtintas 
notaro tvlrtinamu Perleidžiamo verslo 
perdavimo-priėmimo aktu. 

Šalys susitarė Užbaigimą vykdyti šią 
2016 m. birželio 4 dieną. 

Siekiant išvengti abejonių, Pardavėjas 
perleidžia 2-ajam Pirkėjui ir 2-asis 
Pirkėjas perima Lizingo veiklą, o 
Pardavėjas perleidžia 1-ajam Pirkėjui bei 
1-asis Plrkėjas perima visą kitą 
Perleidžiamą verslą, išskyrus Lizingo 
veiklą. 

NOW THEREFORE the Parties have signed this 
Statement: 

ATSIŽVELGDAMOS l TAI, Šalys pasirašė šį 
Aktą: 

1. 

1.1. 

The Transferred Business 1. 

The Parties confirm their knowledge, 1.1. 
understanding and consent to the fact 
that the Transferred Business Description 
Documents attached to the Lithuanian 
Business Transfer Agreement reflected 
the status of the Transferred Buslness as 
of the Cut-Off Date, and that the 
Transferred Business has been subject to 
constant changes resulting from ordinary 
business activitles of the Sel!er from the 
Cut-Off Date to the Signing Date and 
during the lnterim Period as provided in 
the Lithuanian Business Transfer 
Agreement and the Framework 
Agreement. The Parties acknowledge that 
they have agreed to inc!ude Faci!ities 
marked in the Data T ape as of the Set-Off 
Date as "additiona! non-performing 

Perleidžiamas verslas 

Šalys patvirtina, kad žino, supranta ir 
sutinka su tuo, kad prie Verslo Lietuvoje 
per!eidimo sutarties pridėti Perleidžiamo 
verslo aprašymo dokumentai atspindėjo 

Perleidžiamo verslo b0k!ę Atskaitos datą, 
ir kad Perleidžiamas verslas nuolat 
keitėsi dėl Pardavėjo įprastinės veiklos, 
vykdomos nuo Atskaitos datos iki 
Pasirašymo datos, taip pat Tarpiniu 
laikotarpiu, kaip tai numatyta Verslo 
Lietuvoje perleidimo sutartyje ir 
Rėminiame susitarime. Šalys pripažįsta, 
kad jos susitarė įtraukti į Perleidžlamą 

verslą Paskolas, ivardytas !skaitymo 
datos Duomenų rinkmenoje kaip 
,,papildomos probleminės sutartys".< ... > 
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IŠRAŠAS IŠ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTO 

1.2 

1.3. 

< > 

2. 

2.1. 

2.2. 

contracts" into the scope of the 
Transferred Business. < ... > 

The Transferred Business Description 1.2. 
Documents have on the date of thls 
Statement been generated repeatedly 
and in a dlfferent form than they were 
attached to the Lithuanian Business 
Transfer Agreement, and they reflect the 
situatlon of the Transferred Business as 
of the date of thls Statement, Le. reflect 
the Transferred Business as it is on the 
day of signing thts Statement and as It is 
being transferred to the Buyer. < ... > 

The Security lnterests forming part of the 1.3. 
Transferred Business and created ln 
favour of the Seller (or predecessors of 
the Seller) under the pledge and 
mortgage agreements are listed in Annex 
No. 2 and are transferred to the Buyer 
pursuant to the Uthuanian Business 
Transfer Agreement and this Statement 
< ... > 

< ... > 

Transfer of the Transferred Business 2. 

Notwithstanding completion of the other 2.1. 
Closing Actions under the Lithuanian 
Business Transfer Agreement and the 
Framework Agreement from the signing 
of the Statement the Se!ler transfers and 
the Buyer accepts from the Sel!er the 
Transferred Business which is transferred 
to the Buyer by way of universal transfer 
of assets and liabi!ities, as it is described 
in the Lithuanlan Business Transfer 
Agreement. and from the signing of the 
Statement the consequences of C!osing 
described in Sub~sectlon 7.3 of the 
Lithuanian Business Transfer Agreement 
occur. For the avoidance of daubt, delay 
by the Parties to fully sign the Closing 
Certificate under the Framework 
Agreement due to any reasons 
whatsoever shall not prejudice the tltle of 
transfer of the T ransferred Buslness o nee 
this Statement is signed. Nonetheless, 
the Parties confirm their undertakings to 
perform and comp!ete a!l other actrons 
provided in the Framework Agreement 
and/or the Lithuanian Business Transfer 
Agreement, which have not yet been 
performed until the signing of the 
Statement, on the terms and conditlons 
therein. 

The Parties confirm that the Original 2.2. 

Šio Akto dieną Perleidžlamo verslo 
aprašymo dokumentai yra sudaryti 
pakartotinai ir kitokia forma, nei jie buvo 
pateikti prie Verslo Lietuvoje perteidimo 
sutarties, ir atspindi Per!eidžiamo verslo 
situaciją šio Akto dieną, t y., atspindi tokj 
Perleidžlarną verstą, koks jis yra šio Akto 
pasirašymo dieną ir koks jis yra 
perleidžiamas Pirkėjui, < ... > 

Į Perleidžiamo verslo apimtį patenkančios 
Prievolių įvykdymo užtikrinimo 
priemonės, sukurtos Pardavėjo (ar 
Pardavėjo pirmtakų) naudai pagal 
įkeitimo ir hipotekos sutartis, yra 
išvardytos Priede Nr. 2 ir yra 
perleidžiamos Pirkėjui Verslo Lietuvoje 
perleidimo sutarties ir šio Akto pagrindu. 
< ... > 

Perleidžiamo verslo Perleidimas 

Nepriklausomai nuo to, ar bus įvykdyti kiti 
Užbaigimo veiksmai pagal Verslo 
Lietuvoje perle!dim"o sutarti ir Rėminį 
susitarimą, nuo šio Akto pasirašymo 
Pardavėjas perduoda, o Pirkėjas priima iš 
Pardavėjo Perleidžiamą verslą, kuris yra 
perleidžiamas Pirkėjui universalaus teisių 
ir įsipareigojimų perleidimo būdu, kaip tai 
numatyta Verslo Lietuvoje perleidimo 
sutartyje, ir nuo šio Akto pasirašymo 
momento atsiranda Verslo Lietuvoje 
per!eidimo sutarties 7.3 papunktyje 
numatytos Užbaigimo pasekmės. Siekiant 
išvengti abejonių, Šalims dėl bet kokių 
priežasčių atidėjus Užbaigimo akto pagal 
Rėminį susitarimą galutinį pasirašymą, tai 
neturės neigiamos įtakos nuosavybės 
teisės į Perleidžiamą verslą perleidimui 
nuo šio Akto pasirašymo, Neatsižvelgiant 
į tai, Šalys patvirtina savo įsipareigojimus 
atllkti ir užbaigti visus iki šio Akto 
pasirašymo dar neatriktus veiksmus, 
numatytus Rėminiame susitarime Ir (arba) 
Verslo Lietuvoje perfe1dlmo sutartyje 
pagal juose numatytas sąlygas. 

Šalys patvirtina, kad su Perlefdžiamu 
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IŠRAŠAS IŠ PERDA VIMO-PRIĖMIMO AKTO 

< > 

4. 

< > 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

< > 

4.6. 

< > 

Documentation relating to the Transferred 
Business shall be transferred in 
accordance with the terms and conditions 
agreed between the Parties in the 
Transition Plan. 

Miscellaneous provisions 

< > 

4. 

< > 

This Statement is concluded under the 4.2. 
Laws of the Republic of Lithuania. 

The Statement shall constitute an integral 4.3. 
part of the Lithuanian Business Transfer 
Agreement. AII definitions that are written 
with capital letters and used in this 
Statement, except for those defined 
separately in this Statement, shall have 
the same meaning as indicated in the 
Lithuanian Business Transfer Agreement. 

The composition of the Transferred 4.4. 
Business being transferred under this 
Statement may be adjusted with 
additionally concluded documents 
approved by the public notary which will 
form an integral part of this Statement. 

< > 

This Statement is executed in English and 4.6. 
Lithuanian languages, in case of any 
discrepancies between the Lithuanian 
and English texts, the English text shall 
prevail. 

< > 

verslu susiję Dokumentų originalai bus 
perleisti Šalių susitarimu Perkėlimo plane 
nustatytomis sąlygomis ir terminais. 

Baigiamosios nuostatos 

Šis Aktas sudarytas pagal Lietuvos 
Respublikos įstatymus. 

Šis Aktas yra neatskiriama Verslo 
Lietuvoje perleidimo sutarties dalis. Visos 
didžiąja raide rašomos sąvokos, 
vartojamos šiame Akte, turi Verslo 
Lietuvoje perleidimo sutartyje nurodytą 
reikšmę, išskyrus tas sąvokas, kurios 
šiame Akte yra apibrėžtos atskirai. 

Pardavėjo šiuo Aktu perduodamo 
Perleidžiamo verslo sudėtis gali būti 
tikslinama papildomai sudaromais 
dokumentais, tvirtinamais notaro, kurie 
bus neatskiriama šio Akto dalis. 

Šis Aktas yra sudarytas anglų ir lietuvių 
kalbomis, o esant neatitikimų tarp tekstų 
lietuvių ir anglų kalbomis, pirmenybę 
turės tekstas anglų kalba. 

On behalf of the Seller / Pardavėjo vardu: On behalf of the Buyer 1 / 
1 - ojo Pirkėjo vardu: 

Vytis Šniukšta / parašas 

< > 

Mindaugas Morkūnas / parašas 

On behalf of the Buyer 2 / 
2 - ojo Pirkėjo vardu: 

Žana Kovšova / parašas 

[Notaro Mindaugr Kačergio 2016-06-04 tvirlinamasis įrašas Nr. 4500) 

Išrašą paren9r~ Danske Bank A/S, atstovaujamo Danske 
Probleminių kreditų departamento direktorius Arūnas Zaveckis 

Bank A/S Lietuvos filialo 
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