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Terminuoto indėlio sutarties bendrosios sąlygos 
 

Taikomos nuo 2019 m. lapkričio 15 d.  

 
1. Bendrosios nuostatos 

 
1.1. Šios sutarties bendrosios sąlygos reglamentuoja kliento ir banko santykius, atsirandančius klientui padedant indėlį 

banke, klientui atsiimant indėlį bei bankui sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais grąžinant klientui indėlio 
sumą pagal kliento pareikalavimą arba suėjus indėlio terminui ir sumokant už indėlį palūkanas sutartyje 
nustatytomis sąlygomis ir tvarka.  

1.2. Sutarties bendrosios sąlygos kartu su specialiosiomis sąlygomis sudaro vientisą terminuoto indėlio sutartį. Be šios 
sutarties šalių teisiniams santykiams taip pat taikomos banko elektroninių paslaugų teikimo taisyklės, banko 
paslaugų kainoraštis, banko indėlių priėmimo sąlygos, informacija indėlininkui, informacija apie asmens duomenų 
tvarkymą ir banko privatumo politika bei Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir kiti teisės aktai. Atsiradus 
prieštaravimams tarp sutarties ir šiame sutarties bendrųjų sąlygų punkte nurodytų taisyklių, sąlygų ir t.t., taikomos 
sutarties sąlygos, išskyrus imperatyvias įstatymų išimtis. Atsiradus prieštaravimams tarp sutarties specialiųjų ir 
bendrųjų sąlygų, taikomos sutarties specialiosios sąlygos. 

1.3. Bankas turi teisę vienašališkai keisti sutarties sąlygas, įskaitant palūkanų dydį, pranešęs apie tai klientui ne vėliau 
kaip prieš 1 (vieną) mėnesį. 

1.4. Bankas savarankiškai, savo nuožiūra, nustato indėlių priėmimo sąlygas, t. y. minimalią ir maksimalią galimą indėlio 
sumą, skirtingiems indėlių terminams taikomą metinę palūkanų normą, indėlių aptarnavimui taikomus mokesčius 
ir pan. Indėlių priėmimo sąlygos yra viešai skelbiamos banko interneto svetainėje. 

1.5. Šalių individualiai aptartos sąlygos, tokios kaip: indėlio suma, indėlio terminas, indėlio termino pradžios ir pabaigos 
datos, taikoma metinė palūkanų norma, palūkanų mokėjimo būdas ir pan., yra nurodytos sutarties specialiosiose 
sąlygose. 

1.6. Pasirašydamas (patvirtindamas) sutartį, klientas patvirtina, kad jis yra perskaitęs, supratęs ir visiškai sutinka su visais 
šių sutarties bendrųjų sąlygų 1.2. punkte išvardintais dokumentais, kurie, be kita ko, yra viešai skelbiami ir banko 
interneto svetainėje. 

1.7. Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 
 

2. Vartojamos sąvokos 
 

2.1. Bankas – “AS Inbank filialas”, registracijos kodas – 305340173,  buveinės adresas – Kareivių g. 11B, Vilnius. 
2.2. Banko sąskaita – Europos Sąjungoje veikiančiame komerciniame banke atidaryta banko sąskaita, nurodyta 

Sutarties specialiosiose sąlygose bei Interneto banke, skirta Indėliams priimti ir laikyti. 
2.3. Banko svetainė – Banko interneto tinklalapis, prieinamas adresu: www.inbank.lt. 
2.4. Indėlis (arba Indėlio suma) – pagal Sutartį Banko iš Kliento priimta pinigų suma, kurią, suėjus Indėlio terminui, 

Bankas įsipareigoja grąžinti Klientui ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka sumokėti už ją Palūkanas. 
2.5. Interneto bankas – Banko informacinė sistema, kurios pagalba Klientas gali naudotis Banko elektroniniu būdu 

teikiamomis paslaugomis ir (ar) joje atlikti Banko leidžiamas operacijas. 
2.6. Indėlio terminas -  Indėlio laikymo Banke terminas, nurodytas Sutarties specialiosiose sąlygose. 
2.7. Informacija indėlininkui – Banko Klientui teikiama informacija apie Indėlio grąžinimo užtikrinimą. 
2.8. Indėlio sąskaita – Kliento sąskaita Banke, į kurią padedama Indėlio suma Indėlio terminui ir kuriai yra suteikiamas 

unikalus numeris. Kiekvienam Indėlio terminui atidaroma nauja Indėlio sąskaita. 
2.9. Metinė palūkanų norma (arba Palūkanos) – piniginė prievolė, kurią Bankas šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis 

ir tvarka turi įvykdyti Klientui už Indėlio laikymą Banke ir kuri skaičiuojama nuo Indėlio sumos. Palūkanų norma 
Sutarties specialiosiose sąlygose yra išreikšta fiksuotu procentiniu dydžiu. 

2.10. Sutartis – terminuoto indėlio sutartis, kuria Bendrovė įsipareigoja priimti Indėlį iš Kliento ir, suėjus Indėlio terminui, 
grąžinti jį Klientui bei sumokėti Palūkanas Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka. 

2.11. Kainoraštis – Banko paslaugų kainoraštis, skelbiamas Banko svetainėje. 
2.12. Klientas – fizinis asmuo, kuris ketina sudaryti ar sudarė Sutartį su Banku. 
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2.13. Kliento sąskaita – speciali Kliento sąskaita Banke, turinti unikalų numerį, skirta išimtinai tik atsiskaitymų tarp Kliento 
ir Banko vykdymui (t. y., nėra naudojama santykiuose su trečiaisiais asmenimis). Detaliau Kliento sąskaita ir 
naudojimosi ja tvarka yra apibrėžta Banko elektroninių paslaugų teikimo taisyklėse ir Interneto banke. 

2.14. Aukščiau aptartos sąvokos toliau tekste rašomos pirmosiomis didžiosiomis raidėmis, jeigu pagal kontekstą jų 
reikšmė nesiskiria nuo apibrėžtos šioje Sutarties bendrųjų sąlygų dalyje. 
 

3. Sutarties dalykas 
 

3.1. Sutartimi Bankas įsipareigoja priimti Indėlį iš Kliento ir, suėjus Indėlio terminui, grąžinti jį Klientui bei sumokėti 
Palūkanas Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka. 

 

4. Sutarties sudarymas 
 

4.1. Sutartis yra pasirašoma (patvirtinama) Banko Interneto banke nustatyta tvarka. 
4.2. Prieš pasirašydamas (patvirtindamas) Sutartį Klientas, neperžengdamas Banko nustatytų apribojimų, pasirenka šias 

Sutarties sąlygas: Indėlio sumą, Palūkanų mokėjimo būdą, Indėlio termino pradžios datą, Indėlio terminą, - taip pat, 
ar Klientas pageidauja, kad Indėlio terminas, jam pasibaigus, būtų automatiškai pratęsiamas. 

4.3. Sutartis įsigalioja (laikoma sudaryta) nuo to momento, kai yra įvykdomos visos žemiau nurodytos sąlygos: 
4.3.1. Bankas nustato Kliento tapatybę pagal Banko nustatytus reikalavimus, ir Klientas pasirašo (patvirtina) Sutartį 

Interneto banke; ir 
4.3.2. Klientas perveda Indėlio sumą į Banko sąskaitą, kaip tai nurodyta Sutartyje. 
4.4. Jei Sutarties įsigaliojimo (sudarymo) sąlygos, nurodytos Sutarties bendrųjų sąlygų 4.3 punkte, nėra įvykdomos per 

7 (septynias) kalendorines dienas nuo Indėlio termino pradžios, nurodytos Sutarties specialiosiose sąlygose, Sutartis 
laikoma nesudaryta ir negaliojančia. Bankas informuoja Klientą apie Sutarties negaliojimą Interneto banke ar kitu 
Banko nustatytu būdu ir grąžina Klientui jo pinigines lėšas, jei tokių yra, į Kliento sąskaitą bei uždaro Indėlio sąskaitą. 

4.5. Sudarytos Sutarties sąlygos Klientui yra prieinamos jo Interneto banko paskyroje. 
 

5. Indėlio suma ir jos sumokėjimas 
 

5.1. Indėlio suma, kurią pasirinko Klientas, yra nurodyta Sutarties specialiosiose sąlygose. 
5.2. Pervesdamas Indėlio sumą į Banko sąskaitą, Klientas mokėjimo nurodyme privalo nurodyti pinigų gavėjo (AS Inbank) 

pavadinimą, Kliento vardą, pavardę, asmens kodą. Mokėtojo kodo ar mokėjimo paskirties grafoje privalo būti 
įrašytas tikslus Indėlio sąskaitos numeris, nurodytas Sutarties specialiosiose sąlygose. Detalesnė informacija 
pateikiama Banko svetainėje. 

5.3. Indėlis yra laikomas gautu, kai Indėlio suma yra įskaitoma į Banko sąskaitą. 
5.4. Kliento sumokėta Indėlio suma nuo jos įskaitymo į Banko sąskaitą ir Sutarties įsigaliojimo momento iki Indėlio 

termino pabaigos nuosavybės teise priklauso Bankui. 
5.5. Sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas negali mažinti arba didinti Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytos 

Indėlio sumos. 
5.6. Bankas turi teisę nepriimti Indėlio ir (ar) už priimtą Indėlį neskaičiuoti Palūkanų, jei jis sumokamas kita, nei Bankas 

nurodė, tvarka, pavyzdžiui, kai Indėlio suma yra pervedama ne iš Europos Sąjungos valstybėje narėje įsteigto banko 
ar kredito įstaigos sąskaitos, arba jei Klientas nepateikia Banko pareikalautų papildomų dokumentų ir (ar) duomenų, 
kurių pateikimas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus ar Banko tvarkas, ir (ar) esant kitoms 
pagrįstoms priežastims. 

 

6. Indėlio terminas 
 

6.1. Indėlio terminas pradedamas skaičiuoti nuo Kliento pasirinktos Indėlio termino pradžios datos, nurodytos Sutarties 
specialiosiose sąlygose. 

6.2. Indėlio terminas pasibaigia Indėlio termino pabaigos dieną, nurodytą Sutarties specialiosiose sąlygose. 
6.3. Klientas, Sutarties pasirašymo (patvirtinimo) metu, o taip pat bet kuriuo Indėlio termino galiojimo metu gali 

pasirinkti automatinį Indėlio termino pratęsimą. Bankas, automatiškai pratęsdamas Indėlio terminą, atidaro 
Klientui naują Indėlio sąskaitą, į kurią perveda Indėlio sumą, ir uždaro ankstesniąją Indėlio sąskaitą. Jei Klientas yra 
pasirinkęs automatinį Indėlio termino pratęsimą, Indėlio terminas pratęsiamas be atskiro pranešimo Klientui. 
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Indėlio terminas pratęsiamas tokiam pačiam terminui ir tokiomis pačiomis sąlygomis, išskyrus mokamų Palūkanų 
dydį ir Indėlio sumą, kuri gali būti didinama už Indėlį priskaičiuotų ir dar Klientui neišmokėtų Palūkanų suma.  

6.4. Klientas, nustatydamas automatinio Indėlio termino pratęsimo sąlygą, pasirenka norimą pratęsiamo Indėlio sumą: 
„Suma ir palūkanos“ arba „Suma“. Klientui pasirinkus „Suma ir palūkanos“, pratęsiant Indėlio terminą, Indėlio suma 
yra padidinama Klientui už praėjusį terminą priskaičiuotų ir dar neišmokėtų Palūkanų suma. Klientui pasirinkus 
„Suma“, pratęsiant Indėlio terminą, Indėlio suma nedidinama, o už Indėlį iki Indėlio termino pratęsimo dienos 
priskaičiuotos Palūkanos yra išmokamos į Kliento sąskaitą ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną. 

6.5. Pratęsiant Indėlio terminą, Bankas už Indėlį pratęstu Indėlio terminu įsipareigoja mokėti tuo metu tokio tipo 
Indėliams taikomą Palūkanų dydį, atsižvelgiant į Indėlio sumą, terminą ir kt. sąlygas, kuris už Indėlio termino 
pratęsimą yra padidinamas Sutarties specialiosiose sąlygose nurodyta Palūkanų procentine suma. 

6.6. Pratęsiant Indėlio terminą, paskutinė Indėlio termino diena yra laikoma pirma pratęsto (naujo) Indėlio termino 
diena, nuo kurios taikomos naujos Indėlio sąlygos. 

6.7. Indėlio termino automatinių pratęsimų skaičius nėra ribojamas. 
6.8. Bankas turi teisę nepratęsti Indėlio termino ir Indėlį grąžinti į Kliento sąskaitą, jei: 
6.8.1. Bankas yra priėmęs sprendimą nepriimti tokios rūšies Indėlių ir (ar) tokiam terminui; ir (ar) 
6.8.2. Bankas yra gavęs antstolio ir (ar) kitos kompetentingos valstybės institucijos reikalavimą sulaikyti/ nurašyti 

Kliento lėšas; ir (arba) 
6.8.3. pratęsus Indėlio terminą, Indėlis neatitiks tuo metu Banko nustatytų Indėlių priėmimo sąlygų (minimalios ar 

maksimalios Indėlio sumos, minimalaus ar maksimalaus Indėlio termino, kt.), kurios yra skelbiamos Banko 
svetainėje; ir (arba) 

6.8.4. yra kitų priežasčių, dėl kurių Indėlio terminas negali būti pratęstas (pavyzdžiui, Klientas yra miręs; pripažintas 
neveiksniu tam tikroje srityje ir pan.). 

6.9. Suėjus Indėlio terminui ir jo nepratęsus, Bankas grąžina Klientui Indėlį ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną. 
6.10. Sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas negali keisti Indėlio termino bei Indėlio sumos, kaip tai nurodyta Sutarties 

bendrųjų sąlygų 5.5 punkte. 
 

7. Palūkanos 
 

7.1. Už padėtą Indėlį Bankas įsipareigoja mokėti Klientui Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytas Palūkanas, išskyrus 
Sutarties bendrųjų sąlygų 6.5. punkte numatytus atvejus.  

7.2. Palūkanos pradedamos skaičiuoti nuo kitos dienos po Indėlio sumos įskaitymo į Banko sąskaitą dienos, bet ne 
anksčiau nei nuo Indėlio termino pradžios datos, pasirinktos Kliento, ir skaičiuojamos iki paskutinės Indėlio termino 
dienos (imtinai). 

7.3. Palūkanos yra skaičiuojamos nuo Indėlio sumos. Skaičiuojant Palūkanas, laikoma, kad vieneri kalendoriniai metai 
turi 360 (trys šimtai šešiasdešimt) dienų, o mėnuo – kalendorinį (faktinį) dienų skaičių. 

7.4. Palūkanos išmokamos Klientui po Indėlio termino pasibaigimo vienu iš žemiau nurodytų būdų, priklausomai nuo to, 
kokį būdą pasirinko Klientas: 

7.4.1. sumokant priskaičiuotas Palūkanas į Kliento sąskaitą ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną; arba 
7.4.2. padidinant Indėlio sumą priskaičiuotų Palūkanų suma, kaip tai numatyta Sutarties bendrųjų sąlygų 6.4 punkte 

(pratęsiant Indėlio terminą). 
7.5. Jei Klientas pareikalauja grąžinti Indėlį prieš terminą ar pasinaudoja savo teise atsisakyti Sutarties, nenurodydamas 

priežasčių, per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo dienos (Sutarties bendrųjų sąlygų 8.3, 
8.4 punktai), Bankas Klientui Palūkanų nemoka, išskyrus atvejus, kai Šalys raštu susitaria kitaip. 

 

8. Sutarties pasibaigimas/ nutraukimas ir Indėlio grąžinimas 
 

8.1. Sutartis pasibaigia suėjus Indėlio terminui (jei jis nepratęsiamas), nutraukus Sutartį prieš terminą vienos iš Šalių 
reikalavimu ar rašytiniu Šalių susitarimu. 

8.2. Bankas turi teisę nutraukti Sutartį vienašališkai Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta tvarka. 
Tokiu atveju Sutartis laikoma nutraukta nuo Banko pranešime nurodytos datos, jeigu kitaip nenumato imperatyvūs 
teisės aktų reikalavimai. Bankui vienašališkai nutraukus Sutartį, Palūkanos Klientui nemokamos, nebent kitaip 
numato imperatyvūs teisės aktų reikalavimai. 

8.3. Klientas turi teisę pareikalauti grąžinti Indėlį anksčiau Sutartyje nustatyto termino ir nutraukti Sutartį vienašališkai, 
apie tai informuodamas Banką Banko nustatyta tvarka per Interneto banką arba pateikdamas tokį pranešimą raštu 
Banko Sutartyje nurodytais kontaktiniais adresais, arba įteikdamas pasirašytinai bet kuriame Banko klientų 
aptarnavimo padalinyje, ar kitu Bankui priimtinu būdu. Tokiu atveju Sutartis laikoma nutraukta kitą darbo dieną po 
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to, kai Bankas gauna Kliento prašymą, nebent prašyme nurodytas kitas terminas. Klientas neturi teisės atsiimti 
Indėlio dalimis. 

8.4. Klientas turi teisę, nenurodydamas priežasčių, atsisakyti Sutarties per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo 
Sutarties sudarymo dienos. Norėdamas atsisakyti Sutarties, Klientas privalo pranešti apie tai Bankui raštu, 
pateikiant minėtą pranešimą Sutartyje nurodytais Banko kontaktiniais adresais arba kitu Bankui priimtinu būdu. 

8.5. Po Sutarties galiojimo pasibaigimo (nutraukimo) Bankas grąžina Klientui Indėlį į Kliento sąskaitą per 1 (vieną) darbo 
dieną, išskyrus Sutarties bendrųjų sąlygų 8.3-8.4 punktuose numatytus atvejus. Pastaraisiais atvejais Bankas grąžina 
Klientui Indėlį į Kliento sąskaitą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po minėto pranešimo apie 
Sutarties nutraukimą/ atsisakymą gavimo dienos. Jei Klientas pageidauja gauti Indėlį nedelsiant, Bankas turi teisę 
pritaikyti Klientui išankstinio grąžinimo mokestį, nurodytą Kainoraštyje, jį nurašant nuo Klientui grąžintinos Indėlio 
sumos, ir pervesti likusią Indėlio sumą į Kliento sąskaitą per šio punkto pirmajame sakinyje nurodytą terminą. 

8.6. Indėlis yra grąžinamas į Kliento sąskaitą. Klientas, norėdamas pervesti Banko grąžintą Indėlį ir (ar) sumokėtas 
Palūkanas iš Kliento sąskaitos į savo sąskaitą, esančią kitame komerciniame banke ar kitoje kredito įstaigoje, 
veikiančioje Europos Sąjungoje, privalo atlikti veiksmus, nurodytus Banko elektroninių paslaugų teikimo taisyklėse 
ir (ar) Interneto banke (pastaba: lėšos automatiškai nepervedamos). Minėtos lėšos gali būti pervedamos tik į tą 
Kliento sąskaitą, esančią kitame banke ar kredito įstaigoje, veikiančioje Europos Sąjungoje, iš kurios buvo sumokėtas 
Indėlis. Jei Klientas nebeturi sąskaitos, iš kurios pervedė Bankui Indėlio sumą, Bankas neperveda piniginių lėšų tol, 
kol Klientas nenurodo kitos Kliento vardu atidarytos sąskaitos, esančios Europos Sąjungos valstybėje narėje 
veikiančiame banke ar kredito įstaigoje, ir neatlieka kitų Banko nurodytų privalomų veiksmų, kurie yra būtini 
siekiant įsitikinti, kad sąskaita tikrai priklauso Klientui. Už minėtu laikotarpiu Kliento sąskaitoje sulaikytas lėšas 
Palūkanos nėra mokamos.  

 

9. Indėlio grąžinimo užtikrinimas 
 

9.1. Bankas garantuoja Banke padėtų Indėlių saugumą ir, siekdamas užtikrinti Indėlių grąžinimą, draudžia Banke padėtus 
indėlius Estijos garantijų fonde („Tagatisfond“). 

9.2. Informacija apie Indėlių draudimą bei atvejus, kai Indėliai nėra draudžiami, ir kai yra taikomi Indėlių draudimo 
išmokų mokėjimo apribojimai, yra nurodyta Informacijoje indėlininkui, kuri Klientui pateikiama prieš Sutarties 
pasirašymą (patvirtinimą), o taip pat yra viešai skelbiama Banko svetainėje. 

 

10. Pranešimų siuntimas 
 

10.1. Pranešimai Klientui paprastai pateikiami Interneto banke arba yra siunčiami neregistruotu paštu ir (ar) Kliento 
Sutartyje ar atskirai Bankui nurodytu elektroninio pašto adresu. Paštu išsiųsti pranešimai laikomi gautais, jei praėjo 
5 (penkios) kalendorinės dienos po jų išsiuntimo dienos. Elektroniniu paštu išsiųsti pranešimai laikomi gautais kitą 
darbo dieną po jų išsiuntimo. Tam tikra informacija, susijusi su Sutarties vykdymu, Klientui tai pat gali būti 
pateikiama Kliento nurodytu telefono numeriu. 

10.2. Klientui tinkamai nepranešus Bendrovei apie kontaktinių duomenų pasikeitimą, laikoma, kad pranešimas, išsiųstas 
paskutiniaisiais Kliento Bankui nurodytais kontaktiniais duomenimis, yra išsiųstas tinkamai. 

 

11. Baigiamosios nuostatos 
 

11.1. Visos išlaidos, kurias Klientas gali patirti sudarydamas ir vykdydamas šią Sutartį, tenka Klientui. 
11.2. Bankas turi teisę nurašyti nuo Kliento sąskaitos ar Indėlio sąskaitos visus su Sutarties vykdymu susijusius mokesčius, 

nurodytus Kainoraštyje ir (ar) taikomus pagal galiojančius teisės aktus (jei taikomi). 
11.3. Klientas neturi teisės be išankstinio rašytinio Banko sutikimo perleisti savo teisių ir (ar) pareigų pagal Sutartį 

trečiajam asmeniui. 
11.4. Bankas turi teisę atskleisti informaciją, susijusią su šia Sutartimi, trečiajai šaliai, jei tokia teisė ir (ar) pareiga yra 

numatyta Sutartyje ir (ar) kyla iš taikomų teisės aktų. 

 


