
 

 

Automatinis sutarties termino pratęsimas 

Sudarant terminuoto indėlio sutartį arba sutarties galiojimo laikotarpiu, galėsite pasirinkti, ar sutartis turi būti 

automatiškai pratęsiama, ar ne. Pasirinkus automatinį sutarties pratęsimą, sutartis bus automatiškai pratęsiama 

tokiam pačiam terminui, kuriam buvo sudaryta sutartis, be jokio atskiro pranešimo. Automatinių sutarties 

pratęsimų skaičius yra neribojamas. Automatinio termino pratęsimo atveju, terminas bus pratęstas indėlio 

sumai kartu su priskaičiuotomis ir neišmokėtomis palūkanomis. Pratęsiamo indėlio naujo termino pradžios 

data laikoma prieš tai buvusio indėlio termino paskutinė diena. Sutarties pratęsimo metu metinė palūkanų 

norma bus automatiškai pakeičiama į sutarties pratęsimo dieną tokio tipo indėliams banke taikomą standartinę 

metinę palūkanų normą. 

Jeigu sutartis nėra automatiškai pratęsiama, suėjus sutarties terminui, indėlis kartu su priskaičiuotomis 

palūkanomis klientui pervedamas į sąskaitą. 

 

Išankstinis terminuoto indėlio sutarties nutraukimas 

✓ Klientas turi teisę indėlio sutartį nutraukti prieš terminą, prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų apie 

ketinimą nutraukti sutartį raštu informuodamas Banką. Tokiu atveju bankas indėlį, esant galimybei, 

grąžina sutarties nutraukimo dieną, tačiau ne vėliau nei per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo 

sutarties pasibaigimo dienos. Tokiu atveju klientui palūkanos už indėlį nėra mokamos.  

 

✓ Klientas, kuris yra vartotojas, turi teisę per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo 

dienos atsisakyti sutarties, pranešdamas apie tai bankui raštu (siunčiant pranešimą bankui adresu 

Ukmergės g. 322, Vilnius, arba atvykus į banko paslaugų teikimo vietą ir pateikus rašytinį pranešimą 

jame) ar kitu bankui priimtinu būdu, tokiu atveju bankas klientui palūkanų už indėlį nemoka. klientui 

atsisakius sutarties, bankas indėlį grąžina ne vėliau nei per 17 (septyniolika) kalendorinių dienų nuo 

sutarties pasibaigimo dienos. 

 

✓ Klientas turi teisę pateikti prašymą dėl sutarties nuraukimo, kai bankas vienašališkai pakeičia sutarties 

sąlygas, apie tokį pakeitimą informuodamas klientą prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki tokių 

pakeitimų įsigaliojimo dienos. Tokiu atveju sutartis nutraukiama po 10 (dešimties) kalendorinių dienų 

nuo prašymo gavimo dienos. Bankas indėlį, esant galimybei, grąžina sutarties nutraukimo dieną, tačiau 

ne vėliau nei per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo sutarties pasibaigimo dienos. Tokiu atveju 

bankas sumoka klientui palūkanas, priskaičiuotas iki sutarties nutraukimo dienos (palūkanos už 

sutarties nutraukimo dieną neskaičiuojamos ir nemokamos). 

 

 

 

 

 

 

 

 


