
 

UAB „SME BANK” 
TERMINUOTOJO INDĖLIO SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS 

 
Redakcija Nr. 1 galioja nuo 2021-11-01 

 
Šios UAB „SME Bank“ (juridinio asmens kodas 305223469, registruotas buveinės adresas Antano Tumėno g. 
4-15, LT–01109 Vilnius, Lietuvos Respublika, įregistruota LR Juridinių asmenų registre, toliau – Bankas) 
Bendrosios Terminuotojo indėlio sutarties sąlygos (toliau - Bendrosios sąlygos) taikomos Banko klientams 
(toliau - Indėlininkams) teikiamai terminuotųjų indėlių paslaugai, jeigu Bankas ir Indėlininkas dėl to susitaria 
Sutartimi, pasirašius Sutarties Specialiąsias sąlygas. Šios Bendrosios sąlygos laikomos neatskiriama tokių 
Sutarčių dalimi. Bankas ir Indėlininkas toliau abu kartu yra vadinami „Šalimis”, o kiekvienas atskirai – „Šalimi”. 
 
1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI 
 
1.1. Sutartis – Terminuotojo indėlio sutartis, susidedanti iš Bendrųjų sąlygų ir Specialiųjų sąlygų. 
1.2. Bendrosios taisyklės – Banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės. 
1.3. Indėlis – lėšos (Indėlio suma), kurias Indėlininkas perduoda Bankui laikinai laikyti ir saugoti Sutartyje 

nustatyta tvarka ir terminais, ir kurias Bankas priima ir saugo Sutartyje numatyta tvarka. 
1.4. Indėlininkas – juridinis asmuo ar fizinis asmuo, veikiantis savo verslo arba profesinės veiklos 

interesais, kuris pats sudaro Sutartį arba kurio naudai yra sudaryta Sutartis. 
1.5. Specialiosios sąlygos – Indėlininko ir Banko pasirašytos Sutarties dėl Indėlio padėjimo dalis. 
1.6. Palūkanos – už Indėlio laikymą Banko Indėlininkui mokamos Sutartyje nustatyto dydžio palūkanos. 
1.7. Sąskaita – Banke Indėlininko vardu atidaryta sąskaita, naudojama mokėjimo operacijoms vykdyti, 

arba kurioje yra Indėlininkui priklausančios lėšos ir į kurią pasibaigus Sutarčiai yra pervedamos Indėlio 
lėšos ir už Indėlį priskaičiuotos palūkanos, kaip tai numato Sutartis. 

1.8. Kitos naudojamos sąvokos nurodomos Specialiosiose sąlygose. 
 
2. AIŠKINIMAS 
 
2.1. Sutarties dalių ir straipsnių pavadinimai yra skirti patogesniam Sutarties naudojimui ir negali būti 

naudojami aiškinant Sutartį. 
2.2. Sutartyje naudojamos sąvokos priklausomai nuo konteksto gali būti naudojamos daugiskaitos prasme 

ir atvirkščiai. 
2.3. Kitos Sutartyje naudojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip yra apibrėžtos Bendrosiose 

taisyklėse, išskyrus atvejus, kai kitokią prasmę suteikia Sutarties kontekstas. 
 
 
3. SUTARTIES DALYKAS 
 
3.1. Sutartis reglamentuoja Banko ir Indėlininko santykius, atsirandančius Indėlininkui perduodant Indėlio 

sumą į Indėlio sąskaitą ir iš jos Indėlininkui atsiimant Indėlio sumą bei Bankui Sutartyje numatytomis 
sąlygomis ir terminais grąžinant Indėlininkui perduotą pinigų sumą pagal Indėlininko pareikalavimą 
arba pasibaigus Sutarties galiojimui ir sumokant už Indėlį palūkanas Sutartyje nustatytomis sąlygomis 
ir tvarka. Be šios Sutarties, Šalių santykius reglamentuoja Bendrosios taisyklės ir Lietuvos Respublikos 
teisės aktai. 

3.2. Bankas automatiškai perveda Indėlio sumą iš Sutarties Specialiojoje dalyje nurodytos Sąskaitos į 
Indėlio sąskaitą kitą darbo dieną po Sutarties pasirašymo. Jei Indėlio sumos nuo Sąskaitos nuskaityti 
neįmanoma ar Sąskaitoje yra ne visa Indėlio suma, laikoma, kad Sutartis nebuvo sudaryta. Tokiu 
atveju Bankas Indėlio sąskaitoje esančią sumą (jei buvo įmokėta dalis Indėlio sumos) perveda į 
Sąskaitą ir uždaro Indėlio sąskaitą. 

3.3. Sutartis gali būti sudaroma Indėlininkui ir Bankui pasirašius Sutartį: 
3.3.1. fiziniais parašais, ar 
3.3.2. Kvalifikuotu elektroniniu parašu nuotolinio ryšio priemonėmis (ar naudojantis Banko 

internetinės bankininkystės paslaugomis). 
3.4. Sutartis, sudaryta naudojantis Banko internetinės bankininkystės paslaugomis ar naudojantis 

nuotolinio ryšio priemonėmis turi tokią pačią teisinę galią kaip ir Sutartis, Indėlininko pasirašyta fiziniu 
parašu. 

3.5. Bankas garantuoja padėtų indėlių saugumą ir užtiktina indėlių grąžinimą. 
3.6. Sudarydamas Sutartį Indėlininkas Specialiosiose sąlygose pasirenka Indėlio terminą, Indėlio sumą ir 

valiutą, Sąskaitą, į kurią turi būti grąžinamas Indėlis ir/ar į kurią mokamos Palūkanos už Indėlį. 
3.7. Indėlininkas, norėdamas sudaryti Sutartį, Banke turi turėti Sąskaitą Indėlio valiuta.  
3.8. Sutartis įsigalioja, kai yra deponuojamas sutartas Indėlis (į Indėlio sąskaitą įmokama Indėlio suma). 



 
 

2 

3.9. Sutarties galiojimo laikotarpiu Indėlininkas neturi teisės didinti ar mažinti Indėlio sumos. Indėlis negali 
būti atsiimtas dalimis. 

 
4. PALŪKANŲ SKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO TVARKA 
 
4.1. Už Indėlį Indėlininkui mokamos Sutarties Specialiojoje dalyje nurodytos Palūkanos.  
4.2. Palūkanos pervedamos į Sąskaitą pagal Indėlininko Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytą 

Palūkanų mokėjimo būdą Sutartyje nurodytu periodiškumu ar Sutarties Specialiosiose sąlygose 
nurodyto Termino pabaigoje. Jei Sutartyje numatytas Palūkanų mokėjimo periodiškumas:  

• mėnuo – Palūkanos pervedamos paskutinę kiekvieno mėnesio darbo dieną; 

• ketvirtis – Palūkanos pervedamos kas tris mėnesius paskutinę mėnesio darbo dieną; 

• pusmetis – Palūkanos pervedamos kas šešis mėnesius paskutinę mėnesio darbo dieną; 

• metai – Palūkanos pervedamos kas dvylika mėnesių paskutinę mėnesio darbo dieną. 
 
4.3. Jeigu paskutinių sukauptų Palūkanų mokėjimo dažnumas nesutampa su Indėlio termino pabaigos 

data, tuomet sukauptos Palūkanos yra išmokamos Indėlio termino pabaigoje. 
4.4. Palūkanos Termino pabaigoje Indėlininkui gali būti neišmokamos, jei Sutartis pratęsiama ir 

Indėlininkas pasirinko susikaupusias Palūkanas pridėti prie Indėlio sumos pratęsimo terminui. 
4.5. Palūkanos skaičiuojamos nuo Indėlio įskaitymo į Indėlio sąskaitą dienos (ją įskaitant) iki paskutinės 

Termino dienos (jos neįskaitant). 
4.6. Mokėtinų palūkanų norma nustatoma Šalių susitarimu, atsižvelgiant ir į Sutarties pasirašymo dieną 

Banke galiojančias metines palūkanų normas, atsižvelgiant į Indėlio rūšį, terminą, valiutą ir sumą. 
Laikoma, kad metų trukmė – 360 dienų. 

4.7. Pratęsiant Sutartį, naujai pratęsiamam Terminui taikoma tokia palūkanų norma, kuri nustatyta kaip 
galiojanti atitinkamo Termino Indėliui pirmą naujo Termino dieną, išskyrus atvejus, kai Bankas apie 
kitokios palūkanų normos taikymą praneša Indėlininkui atskirai, ne vėliau kaip likus 30 dienų iki 
Termino pabaigos. 

 
5. SUTARTIES TERMINO PRATĘSIMAS 
 
5.1. Indėlininkas turi teisę pasirinkti automatinį Sutarties pratęsimą tokiam pačiam kaip ir pirminis Terminui, 

o pratęsimų skaičius yra neribojamas.  
5.2. Termino pratęsimo būdai: 

5.2.1. Indėlininkui Sutarties Specialiojoje dalyje nurodžius, kad Sutartis automatiškai pratęsiama 
tik Indėlio sumai, paskutinę Termino dieną priskaičiuotos neišmokėtos palūkanos 
pervedamos į Sąskaitą, o Terminas pratęsiamas tik Indėlio sumai;  

5.2.2. Indėlininkui Sutarties Specialiojoje dalyje nurodžius, kad Sutartis automatiškai pratęsiama 
Indėlio ir priskaičiuotų palūkanų sumai, paskutinę Termino dieną Terminas pratęsiamas 
Indėlio sumai ir priskaičiuotoms neišmokėtoms palūkanoms; 

5.3. Bankas turi teisę nepratęsti Indėlio termino, jei pratęsus Indėlio terminą Sutarties sąlygos neatitiks 
Indėlio termino pratęsimo dieną galiojančių Banko nurodytų Indėlių sąlygų (minimalios Indėlio sumos, 
minimalaus ar maksimalaus Indėlio termino ir kitų). Terminuotojo indėlio su periodiniu palūkanų 
mokėjimu Terminas negali būti pratęstas automatiškai. 

5.4. Tuo atveju, jei Indėlininkas nurodo, kad Sutartis automatiškai nepratęsiama, paskutinę Termino dieną 
Indėlio suma kartu su priskaičiuotomis ir dar neišmokėtomis palūkanomis pervedama į Sąskaitą, o 
Indėlio sąskaita uždaroma. 

5.5. Indėlininkas turi teisę pateikti prašymą Bankui dėl Termino pratęsimo sąlygų pakeitimo raštu ar kitu su 
banku sutartu būdu bet kuriuo Sutarties galiojimo metu. 

 
6. INDĖLIŲ ATSIĖMIMAS PRIEŠ TERMINĄ 
 
6.1. Indėlininkas turi teisę atsiimti Indėlį (nepriklausomai nuo jo rūšies) prieš Indėlio termino pabaigą, 

pateikus prašymą Bankui Bendrosiose sąlygose numatytais būdais ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) 
Banko darbo dienas, jeigu Šalys nesusitaria kitaip. 

6.2. Atsiimant Indėlį prieš terminą, Palūkanos yra nemokamos (išskyrus jau išmokėtas palūkanas), nebent 
su Banku susitarta kitaip. 

6.3. Atsiėmus indėlį laikoma, kad Indėlininkas vienašališkai nutraukė Sutartį. 
 
7. DRAUDIMAS 
 
7.1. Informacija apie indėlių draudimą bei atvejus, kai indėliai nėra draudžiami, ir kai yra taikomi indėlių 

draudimo išmokų mokėjimo apribojimai, pateikta šiose Bendrosiose sąlygose. Pateikta informacija yra 
neatskiriama Sutarties dalis. 
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7.2. Šalys susitaria, kad Bankas, kartą metuose pateikia informaciją Indėlininkui (el. paštu arba per 
elektroninę bankininkystę) apie indėlio draudimo sąlygas, indėlių draudimo išmokų išmokėjimo tvarką, 
atvejus, kai indėliai nėra draudžiami ir kai yra taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai. 

 
8. SUTARTIES SĄLYGŲ KEITIMAS 
 
8.1. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos rašytiniu Šalių susitarimu. 
8.2. Bankas turi teisę vienašališkai keisti Sutarties sąlygas (išskyrus Terminą ir už Indėlį mokamų Palūkanų 

dydį, kuris buvo nustatytas sudarant Sutartį ar pratęsiant Terminą) apie tai prieš 30 (trisdešimt) 
kalendorinių dienų raštu informavęs Indėlininką. Indėlininkas, nesutikdamas su vienašališku Sutarties 
sąlygų pakeitimu, turi teisę nutraukti Sutartį prieš Terminą. Indėlis grąžinamas per 14 (keturiolika)  
kalendorines dienas nuo rašytinio Indėlininko prašymo grąžinti Indėlį gavimo. Tokiu atveju Bankas už 
Indėlį sumoka iki Sutarties nutraukimo dienos priskaičiuotas neišmokėtas palūkanas.  

 
9. SUTARTIES PASIBAIGIMAS 
 
9.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius (pasirašius Specialiąsias sąlygas) bei per nustatytą terminą įmokėjus 

visą Indėlio sumą. 
9.2. Sutartis baigiasi, suėjus Sutarties Specialiojoje dalyje nurodytam Terminui (jei Sutartis nepratęsiama) 

arba vienai iš Šalių nutraukus Sutartį prieš Terminą arba kol Sutarties šalys visiškai atsiskaito pagal 
Sutartį. 

9.3. Bankas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį raštu (be kita ko ir elektroniniu paštu) įspėjęs 
Indėlininką prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Nutraukus Sutartį Banko iniciatyva, kai nėra 
Indėlininko kaltės, apskaičiuojamos ir į Sąskaitą išmokamos neišmokėtos palūkanos už visą iki 
Sutarties nutraukimo dienos praėjusį laikotarpį. Indėlis grąžinamas po 30 (trisdešimt) kalendorinių 
dienų nuo rašytinio pranešimo Indėlininkui apie Sutarties nutraukimą išsiuntimo. 

9.4. Bankas turi teisę nedelsiant vienašališkai nutraukti Sutartį ir kitais Bendrosiose taisyklėse numatytais 
atvejais. Tokiais atvejais, Indėlis grąžinamas per 14 (keturiolika) kalendorines dienas nuo Sutarties 
nutraukimo. 

 
10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 
10.1. Indėlininkas be išankstinio Banko raštiško sutikimo neturi teisės perleisti savo teisių ir (ar) pareigų 

pagal Sutartį tretiesiems asmenims. 
10.2. Sutartyje, išskyrus Sutarties dokumentuose, kuriuos Bankas skelbia viešai, nurodytos sąlygos yra 

konfidencialios ir viešai neskelbiamos be abiejų Šalių rašytinio sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos 
įstatymų nustatytus atvejus ir Banko teisę, su kuria Indėlininkas sutinka ir neprieštarauja, atskleisti 
informaciją, susijusią su Indėlininku, ir Specialiosiomis sąlygomis, Banką patronuojančiai ir 
dukterinėms bendrovėms, taip pat jų dukterinėms bei jų visų padaliniams, taip pat gauti tokio pobūdžio 
informaciją iš šių bendrovių. 

10.3. Esant prieštaravimų tarp Sutarties sąlygų ir Bendrųjų taisyklių, Sutarties sąlygos turės pirmenybę. 
Esant prieštaravimų tarp Sutarties Specialiųjų sąlygų ir Bendrųjų sąlygų, Sutarties Specialiosios 
sąlygos turės pirmenybę. 

10.4. Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Papildomai Šalių santykiams pagal Sutartį taikomos 
Bendrosios taisyklės, kurios yra neatskiriama Sutarties dalis.  

10.5. Indėlininkas, pasirašydamas Sutarties Specialiąsias sąlygas kartu patvirtina, kad susipažino ir su 
Bendrosiomis sąlygomis bei pareiškia, jog Sutartis atitinka Indėlininko valią, jos turinys yra aiškus, 
prieš Sutarties pasirašymą Indėlininkas yra susipažinęs ir sutinka su Banko paslaugų ir operacijų 
įkainiais, Bendrosiomis taisyklėmis, informacija apie indėlių draudimą. Indėlininkas patvirtina, kad yra 
informuotas, jog bet kuriuo Indėlio galiojimo laikotarpiu su informacija apie indėlių draudimą ir kitais 
aktualiais dokumentais gali susipažinti Banko interneto svetainėje kaip nurodyta Bendrosiose 
taisyklėse. Klientui yra išaiškinta, jog Sutarčiai galioja pasirašymo dienai aktuali Bendrųjų sąlygų 
versija. Bendrųjų sąlygų versijų redakcijos yra skelbiamos viešai Banko Tinklalapyje. 

10.6. Sutartis sudaroma ir su Sutartimi susijusi informacija Indėlininkui teikiama ir kituose santykiuose tarp 
Šalių vartojama lietuvių kalba, išskyrus, kai Šalys yra susitarusios kitaip. 
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Pagrindinė informacija apie indėlio apsaugą 

UAB „SME Bank“ laikomi indėliai yra 
draudžiami 

valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“ 

Apsaugos riba 
iki 100 000 eurų vienam indėlininkui už visus vienoje kredito 
įstaigoje laikomus indėlius1 

Jei turite daugiau indėlių toje pačioje 
kredito įstaigoje 

visi jūsų indėliai, laikomi toje pačioje kredito įstaigoje, 
susumuojami ir bendrai sumai taikoma 100 000 eurų 
apsaugos riba1  

Jei turite bendrą sąskaitą su kitu (kitais) 
asmeniu (asmenimis) 

100 000 eurų riba atskirai taikoma kiekvienam indėlininkui2 

Indėlių draudimo išmokos išmokėjimo 
terminas, jeigu kredito įstaiga nevykdo 
įsipareigojimų 

10 darbo dienų3  

  

Indėlių draudimo išmokos išmokėjimo 
valiuta 

eurai 

Kontaktiniai duomenys 
valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“, Algirdo g. 
31, LT-03219 Vilnius, tel. (8 5) 213 5657, faks. (8 5) 213 
5546, el. paštas: idf@idf.lt 

Daugiau informacijos www.iidraudimas.lt  

Indėlininko patvirtinimas, kad gavo 
informaciją 

 

  

Pastabos: 

1 Jeigu indėlis negrąžinamas dėl to, kad kredito įstaiga nepajėgi įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų, 
indėlininkams valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ išmoka indėlių draudimo išmokas. Didžiausia 
indėlių, laikomų vienoje kredito įstaigoje, draudimo išmokos suma vienam indėlininkui yra 100 000 eurų. 
Nustatant indėlių draudimo išmokos dydį, visi toje pačioje kredito įstaigoje laikomi indėliai yra susumuojami. 
Pavyzdžiui, jeigu indėlininkas turi taupomąją sąskaitą, kurioje yra 90 000 eurų, ir einamąją sąskaitą, kurioje 
yra 20 000 eurų, jam bus išmokama tik 100 000 eurų draudimo išmoka. 

Tam tikrais atvejais (kai į indėlininko sąskaitą ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki indėlių draudžiamojo įvykio 
dienos pervesti pinigai už parduotą indėlininkui nuosavybės teise priklausiusį gyvenamąjį būstą; indėlininko 
paveldėti pinigai pagal testamentą arba pagal įstatymą; indėlininko kaip naudos gavėjo pagal gyvybės 
draudimo sutartį ar jos esmę atitinkančią sutartį mirties atveju gauti pinigai; indėlininko kaip kompensacija arba 
išmoka įstatymų nustatytais atvejais dėl kito asmens žūties atliekant darbo ar tarnybines pareigas gauti pinigai; 
išmokos ar kompensacijos už smurtiniais nusikaltimais padarytą žalą) indėliai apsaugomi didesne kaip 100 
000 eurų suma.  

Daugiau informacijos galima rasti interneto svetainėje adresu: www.iidraudimas.lt.  

2 Jeigu turite bendrą sąskaitą su kitu (kitais) asmeniu (asmenimis), 100 000 eurų apsaugos riba atskirai taikoma 
kiekvienam indėlio bendraturčiui. 

3 Draudimo išmokų išmokėjimas. 

Atsakinga už indėlių draudimo sistemą yra valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ (Algirdo g. 31, LT-
03219 Vilnius, tel. (8 5) 213 5657, faks. (8 5) 213 5546, el. paštas: idf@idf.lt), interneto svetainė: 
www.iidraudimas.lt. Ji grąžins jūsų indėlius (iki 100 000 eurų) ne vėliau kaip per: 

– 10 darbo dienų nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.; 

– 7 darbo dienas nuo 2024 m. sausio 1 d. 

Jei iki 2023 m. gruodžio 31 d. indėlių draudimo išmokos neišmokamos per 7 darbo dienas nuo indėlių 
draudžiamojo įvykio dienos, nuo 2016 m. gegužės 16 d. indėlininko prašymu jam per 5 darbo dienas nuo 

http://www.iidraudimas.lt/
http://www.iidraudimas.lt/
http://www.iidraudimas.lt/
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prašymo gavimo dienos išmokama minimaliosios mėnesinės algos dydžio, bet ne didesnė negu indėlininko 
turimų tinkamų drausti indėlių suma, indėlių draudimo išmokos dalis (avansinė indėlių draudimo išmoka).  

Jeigu per šiuos terminus draudimo išmoka jums nebuvo išmokėta, turėtumėte susisiekti su valstybės įmone 
„Indėlių ir investicijų draudimas“. Daugiau informacijos galima rasti interneto svetainėje adresu: 
www.iidraudimas.lt.  

 

Atvejai, kai indėliai nėra draudžiami ir kai yra taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai 

Indėlių draudimo objektas nėra: 

1) kitų kredito įstaigų indėliai, laikomi savo sąskaita ir savo vardu; 
2) kredito įstaigos nuosavos lėšos; 
3) indėliai, dėl kurių priimtas apkaltinamasis nuosprendis baudžiamojoje byloje dėl pinigų plovimo; 
4) finansų įstaigų indėliai;  
5) valdymo įmonių indėliai; 
6) finansų maklerio įmonių indėliai; 
7) indėliai, kurių savininkų tapatybė nenustatyta (anoniminėse ir koduotose sąskaitose laikomi indėliai); 
8) draudimo įmonių ir perdraudimo įmonių, kitose valstybėse narėse ir trečiosiose valstybėse įsteigtų 

draudimo įmonių ir perdraudimo įmonių indėliai; 
9) kolektyvinio investavimo subjektų indėliai; 
10) pensijų fondų indėliai; 
11) valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės 

tarnybos įstatyme, indėliai, išskyrus tokių institucijų ir įstaigų depozitinėse sąskaitose laikomas kitiems 
asmenims priklausančias lėšas;  

12) Lietuvos banko indėliai; 
13) paties indėlių draudimo sistemos dalyvio išleisti skolos vertybiniai popieriai ir įsipareigojimai, susiję su 

jo akceptais ir paprastaisiais vekseliais; 
14) elektroniniai pinigai ir  iš elektroninių pinigų turėtojų mainams į elektroninius pinigus gautos lėšos. 

Aukščiau nurodytų subjektų indėliai nėra indėlių draudimo objektas, neatsižvelgiant į tai, pagal kurios valstybės 
teisės aktus šie subjektai yra įsteigti. 

Indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai: 

Indėlių draudimo išmokos nemokamos: 

1) už indėlius, lėšas, pinigus, vertybinius popierius ir įsipareigojimus, kurie nėra indėlių draudimo objektas 
(kaip nurodyta aukščiau šioje formoje); 

2) indėlininkams už indėlius sąskaitoje, kurioje per pastaruosius 24 mėnesius iki indėlių draudžiamojo 
įvykio dienos nėra atlikta jokių su indėliu susijusių operacijų ir laikomo indėlio suma yra mažesnė kaip 
10 eurų; 

3) indėlininkams ar kitiems asmenims, kurie turi reikalavimo teisę į indėlių draudimo išmoką ir kuriems 
dėl jų laikomų kaip indėlių pinigų įsigijimo teisėtumo priimtas apkaltinamasis nuosprendis 
baudžiamojoje byloje dėl pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo. 

Indėlių draudimo išmokos išmokėjimo termino atidėjimas: 

Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams įstatyme numatytais atvejais (plačiau žr. 
www.iidraudimas.lt) indėlių draudimo išmokos išmokėjimas gali būti atidedamas, pavyzdžiui, jeigu trūksta 
duomenų, kuriais pagrindžiama teisė į indėlių draudimo išmoką, arba dėl indėlio vyksta teisminis ginčas, arba 
indėlininkui apribota teisė disponuoti indėliu. 

 

http://www.iidraudimas.lt/
http://www.iidraudimas.lt/

