INVESTICINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES NUOSTATOS IR SĄLYGOS (toliau – Nuostatos ir sąlygos)
1. NUOSTATOSE IR SĄLYGOSE VARTOJAMOS SĄVOKOS
1.1. Pagrindinės Nuostatose ir sąlygose naudojamos sąvokos
1.1.1. „Darbo diena“ reiškia bet kurią dieną, išskyrus šeštadienį, sekmadienį ir bet kurią kitą dieną, esančią ne darbo diena pagal
Lietuvos Respublikos teisės aktus ar Tarpininko ne darbo dieną.
1.1.2. „Darbo valandos“ reiškia Darbo dienos valandas nuo 8:00 iki 17:00 val.
1.1.3. „FP“ – finansinės priemonės kaip jų sąvoka nurodyta Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme, Tuo atveju,
jeigu pagal Sutartį yra teikiamos Nuostatų ir sąlygų 3.6 punkte nurodytos paslaugos, susijusios prekyba valiutomis,
šių Nuostatų ir sąlygų kontekste nuostatos „sandoriai dėl FP“ apima ir sandorius, susijusius su prekyba valiutomis.
1.1.4. „FUSĮ“ – Lietuvos Respublikos finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymas.
1.1.5. „Sutartis” reiškia šią Investicinių paslaugų teikimo sutartį, su visais jos pakeitimais, papildymais ir priedais, įskaitant ir šias
Nuostatas ir sąlygas.
1.1.6. „Šalys“ reiškia Klientą ir Tarpininką.
1.1.7. „Patvarioji laikmena” reiškia priemonę (įskaitant elektroninį paštą ir internetinę svetainę), kurioje Klientas gali saugoti
asmeniškai jam skirtą informaciją tokiu būdu, kad tam tikrą laiką, ne trumpesnį nei Klientas galėtų pagrįstai norėti ją
patikrinti, informacija būtų prieinama ir be pakeitimų atkuriama.
1.1.8. „Kategorija“ – Tarpininko Klientui suteiktas požymis – neprofesionalus ar profesionalus klientas, ar tinkama sandorio šalis, –
nuo kurio priklauso Klientui taikomų investuotojų apsaugos priemonių apimtis.
1.1.9. „Neprofesionalus klientas“ reiškia klientą, kuris nepriskiriamas nei prie profesionaliųjų klientų, nei prie tinkamų sandorio šalių
ir kuriam taikomas didžiausias interesų apsaugos lygis.
1.1.10.
„Profesionalus klientas“ reiškia klientą, kuris turi pakankamai žinių, įgūdžių ir patirties pagrįstiems investiciniams
sprendimams savarankiškai priimti, gali tinkamai įvertinti su tuo susijusią riziką ir atitinka profesionaliesiems klientams
nustatytus kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme. Tarpininkas nevertina, ar
profesionalaus kliento priimtas sprendimas yra jam tinkamas, t.y. ar turi pakankamai žinių ir patirties, kad galėtų įvertinti
prisiimamą riziką.
1.1.11.
„Tinkama sandorio šalis“ reiškia klientą, laikomą tinkama šalimi pagal Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų
įstatymą. Tinkamai šaliai taikoma mažiausiai investuotojų apsaugos priemonių.
1.1.12.
„Kliento piniginių lėšų sąskaita“ reiškia Kliento piniginių lėšų sąskaitą (subsąskaitą), atidarytą pas Tarpininką, kurioje
apskaitomos Kliento piniginės lėšos, saugomos patikėjimo teise arba kliento naudai atidarytose bendrosiose piniginių
lėšų sąskaitose (angl. omnibus account).
1.1.13.
„Investicinės paslaugos“ reiškia šių Nuostatų ir sąlygų 3.4 punkte nurodytas Tarpininko Klientui teikiamas paslaugas.
1.1.14.
„Užtikrinimas“ – Kliento Tarpininkui pateiktas savalaikio ir visiško Kliento prievolių Tarpininkui įvykdymo užtikrinimas
pagal šių Nuostatų ir sąlygų 8 skyrių.

2. TARPININKO PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS
2.1.
2.2.

Tarpininkas veikia pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos išduotą finansų maklerio įmonės B kategorijos licenciją
Nr. B 084. Tarpininko veiklos priežiūrą vykdo Lietuvos bankas.
Tarpininkas pareiškia ir garantuoja Klientui, kad yra nustatyta tvarka įsteigta ir teisėtai pagal galiojančius Lietuvos Respublikos
teisės aktus veikianti finansų maklerio įmonė, turinti visas teises bei įgaliojimus vykdyti savo ūkinę veiklą, turėti nuosavybės teise ir
naudoti turtą, kurį ji turi nuosavybės teise, bei kuriuo ji naudojasi šiuo metu, taip pat vykdyti visus savo įsipareigojimus pagal šią
Investicinių paslaugų teikimo sutartį.

3. TARPININKO TEIKIAMOS INVESTICINĖS PASLAUGOS
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Vadovaujantis Sutartimi bei Nuostatomis ir sąlygomis, Tarpininkas teikia Klientui Sutartyje bei Nuostatose ir sąlygose
numatytomis sąlygomis ir tvarka investicines paslaugas, nurodytas Nuostatų ir sąlygų 3.4 punkte, o Klientas Sutartyje bei šiose
Nuostatose ir sąlygose nustatyta tvarka ir terminais atsiskaito už suteiktas investicines paslaugas bei vykdo kitus Sutartimi bei
Nuostatomis ir sąlygomis prisiimtus įsipareigojimus.
Šalių santykius, atsirandančius Sutarties pagrindu, reglamentuoja Sutartis bei šios Nuostatos ir sąlygos, o taip pat, įskaitant, bet
neapsiribojant – Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymas, Lietuvos
Respublikos poįstatyminiai teisės aktai, biržos, ar daugiašalės prekybos sistemos, kurioje atliekamas pavedimas, norminiai aktai,
operacijų su FP atlikimą reglamentuojantys Tarpininko dokumentai (Pavedimų vykdymo, sujungimo ir sandorių paskirstymo
politika, Interesų konfliktų vengimo politika, FP pobūdžio ir investavimo į jas rizikos aprašymas, galiojantys įkainiai, taikomi
operacijoms su FP ir kt.) bei kitų valstybių, kuriose atliekamas pavedimas, teisės aktai.
Klientas įsipareigoja besąlygiškai pripažinti visus Tarpininko Sutartyje nustatyta tvarka sudarytus sandorius su Kliento turtu ir
prisiimti visas teises bei pareigas, kylančias iš šių sandorių, su sąlyga, jog Tarpininkas neviršijo įgaliojimų, kuriuos jam suteikia
Sutartis ir Kliento pavedimai.
Sutartyje bei šiose Nuostatose ir sąlygose nustatytomis sąlygomis, tvarka ir terminais Tarpininkas teikia Klientui šias Investicines
paslaugas:
Macte Invest is a trademark of Steponkus & co FM AB.
Steponkus&Co FMAB | Company code 122601232
Konstitucijos Ave. 15-12, LT-09319 Vilnius
sveiki@steponkus.lt | www.steponkus.lt | Skype: steponkus_co

1/7

3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

3.4.1. Klientų pavedimų perleisti ar įsigyti FP priėmimas, vykdymas ir/ar perdavimas vykdyti Kliento vardu ir jo sąskaita;
3.4.2. Klientų pavedimų perleisti ar įsigyti FP priėmimas, vykdymas ir/ar perdavimas vykdyti Tarpininko vardu Kliento naudai ir
Kliento sąskaita;
3.4.3. Kliento FP ir piniginių lėšų, skirtų operacijoms su FP, sąskaitų atidarymas ir tvarkymas;
3.4.4. Kliento FP ir Kliento piniginių lėšų, skirtų operacijoms su FP, saugojimas;
3.4.5. rekomendacijų ir (arba) konsultacijų dėl investavimo į FP teikimas.
Be Nuostatų ir sąlygų 3.4 punkte nurodytų paslaugų Tarpininkas taip pat teikia Klientui papildomas paslaugas, kaip jos
apibrėžtos FP rinkų įstatyme, atsižvelgiant į Tarpininko licencijos tipą.
Be Nuostatų ir sąlygų 3.4 punkte nurodytų Investicinių paslaugų ir Sutarties 3.5 nurodytų papildomų paslaugų, Tarpininkas taip
pat Klientui Sutarties pagrindu teikia ir šias paslaugas, susijusias su prekyba valiutomis (šis Nuostatų ir sąlygų punktas
netaikomas investicinėms paslaugoms, susijusioms su išvestinėmis FP, kurios yra susietos su valiutomis):
3.6.1. Klientų pavedimų perleisti ar įsigyti valiutas vykdymas ir/ar perdavimas vykdyti Kliento vardu ir jo sąskaita;
3.6.2. Kliento piniginių lėšų, skirtų operacijoms su valiutomis, sąskaitų atidarymas ir tvarkymas;
3.6.3. Kliento piniginių lėšų, skirtų operacijoms su valiutomis, saugojimas.
Klientui pasirašius atskirus papildomus susitarimus arba Sutarties priedus su Tarpininku, Tarpininkas be Nuostatų ir sąlygų 3.4
punkte nurodytų paslaugų taip pat Klientui gali teikti ir FP portfelio valdymo bei tarpininkavimo prekyboje išvestinėmis
finansinėmis priemonėmis arba kitas investicines paslaugas.
Sutartis sudaroma ir su Sutartimi susijusi informacija bei dokumentai Klientui pateikiami ir kituose santykiuose tarp Tarpininko ir
Kliento vartojama lietuvių kalba, išskyrus atvejus, kai Klientas pasirenka kitą Tarpininkui priimtiną kalbą, kuria Tarpininkas siūlo
pateikti informaciją. Esant neatitikimams Tarpininko pateiktuose dokumentų vertimuose, pirmenybė teikiama lietuvių kalba
paruoštiems dokumentams.

4. KLIENTŲ PAVEDIMŲ PRIĖMIMAS, VYKDYMAS IR ATŠAUKIMAS
4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.
4.7.

4.8.

4.9.

Tarpininkas gali atlikti operacijas su Kliento FP pagal atskirą Kliento arba jungtinį tų pačių sąlygų kelių skirtingų Tarpininko klientų
pavedimą, kuriame yra nurodyti visi privalomi pavedimo rekvizitai ir kuris yra pateikiamas Sutartyje nustatyta tvarka.
Pateikiant pavedimą, Klientas privalo laikytis žemiau nustatytų reikalavimų:
4.2.1. prieš pateikiant pavedimą pirkti FP, Klientas privalo sukaupti reikiamą pinigų sumą pavedime nurodytų FP įsigijimui ir
užmokesčio Tarpininkui sumokėjimui Kliento piniginių lėšų sąskaitoje ta valiuta, kuria pavedimas turi būti įvykdytas ir
užmokestis Tarpininkui sumokėtas, jei Šalys kitaip nėra susitarusios;
4.2.2. prieš pateikiant pavedimą parduoti FP, Klientas privalo sukaupti pavedime nurodytą FP kiekį savo FP sąskaitoje ir reikiamą
pinigų sumą užmokesčio Tarpininkui sumokėjimui Kliento piniginių lėšų sąskaitoje ta valiuta, kuria užmokestis Tarpininkui
turi būti sumokėtas, jeigu Šalys kitaip nėra susitarusios;
4.2.3. Kliento pavedimai gali būti vykdomi nepriklausomai nuo to, ar Kliento sąskaitoje yra sukaupta reikiama pinigų suma
nurodytų FP įsigijimui ir užmokesčio Tarpininkui sumokėjimui tuo atveju, jei Klientas ir Tarpininkas yra sutarę dėl piniginių
lėšų skolinimo ir jo sąlygų, pasirašydami Sutarties Priedą Nr. 5.
Jei Kliento pinigines lėšas ir/ar FP, reikalingus atsiskaitymui pagal sandorį, saugo ne Tarpininkas, Tarpininkas turi teisę vykdyti
pavedimą tik tuo atveju, jei Klientas nurodo piniginių lėšų arba FP saugotoją ir šis saugotojas patvirtina, kad Klientas turi
pakankamą piniginių lėšų sumą, atitinkančią Nuostatų ir sąlygų 4.2 punkte nurodytas sąlygas, ir/ar FP kiekį sandoriui įvykdyti ir
nėra jokių kliūčių įvykdyti sandorį šiomis piniginėmis lėšomis ir/ar FP.
Tuo atveju, jei atsiskaitymo pagal sandorį dieną Kliento sąskaitoje esančių piniginių lėšų mokėtina valiuta nėra ar jų nepakanka,
Tarpininkas be atskiro Kliento nurodymo pakeičia Kliento piniginių lėšų sąskaitoje kita valiuta esančias lėšas (jei lėšos yra
skirtingomis valiutomis, pirmiausia keičiami eurai, po to, JAV doleriai, o vėliau lėšos kita valiuta abėcėlės tvarka pradedant nuo „a“
raidės) į mokėtiną valiutą pagal tuo metu Tarpininko pasirinkto Lietuvoje veikiančio komercinio banko skelbiamą negrynųjų
pinigų (valiutų) pirkimo / pardavimo kursą.
Tarpininkui pateikiamame Kliento pavedime privalo būti nurodyta:
4.5.1. pavedimo pateikimo data ir momentas (valandos ir minutės);
4.5.2. Kliento vardas, pavardė ir Kliento identifikavimo kodas, nurodytas Sutartyje;
4.5.3. FP, dėl kurių pavedama atlikti operaciją, pavadinimas ir ISIN kodas, jei jis yra suteiktas;
4.5.4. FP, dėl kurių pavedama atlikti operaciją, skaičius (kolektyvinio investavimo subjekto FP pirkimo atveju – suma, už kurią norima
jų įsigyti);
4.5.5. operacijos turinys (pirkti, parduoti pavedimams, vykdomiems biržose; pirkti, parduoti, mainyti ir kitiems-pavedimams,
vykdomiems už biržos ribų, taip pat pavedimas pervesti FP kitam sąskaitų tvarkytojui);
4.5.6. Kliento nustatytos pavedimo vykdymo sąlygos (kaina, pavedimo galiojimo laikas, vykdymo būdas ir kiti);
4.5.7. Kliento parašas arba Tarpininko finansų maklerio parašas Sutartyje bei šiose Nuostatose ir sąlygose nustatytais atvejais.
Klientas, užpildęs pavedimą (pavedimo atšaukimą), privalo perduoti jį Tarpininkui asmeniškai, per atstovą ar laišku.
Tarpininkas, priėmęs Kliento pavedimą (pavedimo atšaukimą), ne vėliau kaip kitą Darbo dieną po pavedimo priėmimo privalo
vieną įregistruoto pavedimo (pavedimo atšaukimą) kopiją grąžinti Klientui ar jo atstovui kaip patvirtinimą, kad Kliento pavedimas
yra priimtas (toliau vadinama “Pavedimo patvirtinimu”). Pavedimo ar pavedimo atšaukimo patvirtinimas turi būti įteiktas Klientui
asmeniškai ar jo atstovui, išsiųstas laišku ar el. paštu.
Tuo atveju, jeigu Klientas ir Tarpininkas yra sudarę papildomą susitarimą, nurodytą Sutarties priede Nr.2, Klientas turi teisę pateikti
pavedimą ar atšaukti pateiktą pavedimą nerašytine forma – telefonu ir (arba) elektroniniu paštu. Tarpininkas, priėmęs tokia forma
pateiktą pavedimą (pavedimo atšaukimą), pavedimo (pavedimo atšaukimo) patvirtinimą turi teisę pateikti su Klientu aptarta
nerašytine forma, jeigu įstatymų nustatyta tvarka yra užfiksuojami įrodymai, liudijantys tokia forma pateikto pavedimo
patvirtinimo turinį ir jo pateikimo momentą.
Jei Šalys yra pasirašiusios Sutarties priedą Nr. 3, Klientas pavedimą užpildo Tarpininko internetiniame tinklalapyje Klientui
sukurtoje srityje. Tarpininkas, priėmęs tokia forma pateiktą pavedimą (pavedimo atšaukimą), pavedimo (pavedimo atšaukimo)
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4.10.

4.11.
4.12.

4.13.

4.14.

4.15.
4.16.
4.17.

4.18.

4.19.
4.20.

4.21.

4.22.
4.23.

4.24.

4.25.

patvirtinimą turi įteikti Klientui asmeniškai ar jo atstovui arba išsiųsti laišku ar el. paštu, arba pateikti Klientui sukurtoje srityje
Tarpininko internetinėje svetainėje.
Atsižvelgiant į Nuostatų ir sąlygų 5.1.4 punkte pateiktą Kliento sutikimą, patvirtinimą apie sudarytą sandorį Klientui gali pateikti
trečiasis asmuo. Tokiu atveju patvirtinime apie sudarytą sandorį turi būti nurodyta ta pati informacija, kurią Tarpininkas teikia šių
Nuostatų ir sąlygų 4.7, 4.8 ar 4.9 punktuose nustatyta tvarka.
Tarpininkas, priėmęs Nuostatų ir sąlygų 4.8 ir 4.9 punktuose nurodyta forma pateiktą pavedimą (pavedimo atšaukimą), bet kuriuo
metu gali pareikalauti iš Kliento raštiško pavedimo (pavedimo atšaukimo) patvirtinimo paštu.
Klientas šiuo patvirtina, kad jis supranta, jog Kliento identifikavimas yra formalus patikrinimas ir yra įmanomi atvejai, kai tretieji
asmenys Kliento vardu, neturėdami tinkamų įgaliojimų bei jam nežinant, gali pateikti pavedimą, kurio Tarpininkas negali atsisakyti
priimti.
Tais atvejais, kai nei Kliento pavedime, nei Sutartyje bei Nuostatose ir sąlygose pavedimo vykdymo sąlygos nėra konkrečiai
įvardintos, Tarpininkas privalo vykdyti Kliento pavedimą tokiomis sąlygomis, kurios, jo nuomone, yra tinkamiausios Klientui,
vadovaudamasis Tarpininko Pavedimų vykdymo, sujungimo ir sandorių paskirstymo politika bei teisės aktais.
Klientas turi teisę iki Tarpininkui pradedant vykdyti pavedimą, atšaukti Tarpininkui pateiktą savo pavedimą. Kliento pavedimas
atšaukiamas pateikiant Tarpininkui pranešimą apie pavedimo atšaukimą, kuriame nurodomi:
4.14.1.
pranešimo pateikimo data ir momentas (valandos ir minutės);
4.14.2.
Kliento vardas, pavardė ir Kliento identifikavimo kodas, nurodytas Sutartyje;
4.14.3.
FP, su kuriomis pavesta atlikti operaciją, rekvizitai;
4.14.4.
pavedimas, kurį Klientas atšaukia, nurodant pavedimo pateikimo momentą arba kitaip identifikuojant pavedimą;
4.14.5.
teiginys, kad pavedimas yra atšaukiamas;
4.14.6.
Kliento parašas, jeigu Klientas pateikia raštišką pranešimą arba Tarpininko finansų maklerio parašas Sutartyje bei šiose
Nuostatose ir sąlygose nustatytais atvejais.
Kliento pavedimas laikomas anuliuotu nuo to momento, kada Tarpininkas gauna pranešimą apie Kliento pavedimo atšaukimą,
jeigu šis pranešimas yra gautas iki Tarpininkui pradedant vykdyti pavedimą.
Jeigu Klientas pageidauja keisti pavedimo sąlygas, jis privalo atšaukti ankstesnį pavedimą ir pateikti naują pavedimą bendra
pavedimų pateikimo Sutartyje bei šiose Nuostatose ir sąlygose nustatyta tvarka.
Tarpininkas privalo vykdyti Kliento pavedimus vadovaudamasis Tarpininko Pavedimų vykdymo, sujungimo ir sandorių paskirstymo
politika tiksliai laikydamasis pavedime nustatytų sąlygų. Tarpininkas turi teisę nuo jų nukrypti arba pavedimų nevykdyti tuo atveju,
jei susiklosčius tam tikroms aplinkybėms, tai yra būtina siekiant apsaugoti Kliento interesus ir Tarpininkas negalėjo iš anksto
atsiklausti Kliento arba negavo laiku atsakymo į savo užklausimą. Tokiu atveju Tarpininkas privalo surinkti ir kartu su pavedimu
saugoti įrodymus, patvirtinančius būtinybę keisti Kliento pavedimo vykdymo sąlygas arba nevykdyti pavedimo (kurie pateikiami
Klientui jam pareikalavus) ir nedelsiant pranešti apie jo pavedimo įvykdymą kitomis negu pavedime nustatytomis sąlygomis. Jeigu
pavedime (pranešime apie pavedimo atšaukimą) nėra nurodyti visi jam būtini Sutartyje bei šiose Nuostatose ir sąlygose
nustatyti duomenys, Tarpininkas gali atsisakyti priimti tokį pavedimą (pranešimą apie pavedimo atšaukimą). Apie atsisakymą
priimti pavedimą (pranešimą apie pavedimo atšaukimą) Tarpininkas nedelsdamas informuoja Klientą.
Kliento pavedimo vykdymas gali būti atidedamas dėl Kliento valios, išreikštos pavedime, taip pat susidarius kliūčių Kliento
pavedimo vykdymui dėl FP trūkumo Kliento FP sąskaitoje ar piniginių lėšų trūkumo Kliento piniginių lėšų sąskaitoje. Tokiu atveju
Tarpininkas privalo nedelsiant informuoti Klientą Nuostatų ir sąlygų 4.7, 4.8 ar 4.9 punktuose nustatytais būdais pateikdamas
pranešimą Klientui.
Kliento pavedimų vykdymui taip pat taikomi reikalavimai, nustatyti vertybinių popierių biržos, per kurią vykdomi Kliento
pavedimai, prekybos taisyklėse ir kituose teisės aktuose.
Tarpininkas turi teisę atsisakyti priimti pavedimą, jei pavedimas neatitinka Tarpininko nustatytos formos, jame nėra nurodyti būtini
rekvizitai, jame nėra pakankamai informacijos, kad Tarpininkas galėtų tinkamai įvykdyti Kliento pavedimą. Tarpininkas taip pat turi
teisę atsisakyti priimti pavedimą, jei jis pateiktas Sutartyje nesutartu būdu ar nesilaikant kitų Sutartyje bei šiose Nuostatose ir
sąlygose nustatytų sąlygų, taip pat, jei Kliento sąskaitoje pas Tarpininką nėra pakankamo FP skaičiaus ir / ar nėra pakankamo
piniginių lėšų kiekio, tam, kad pavedimą būtų galima įvykdyti.
Atsiskaitymo pagal Kliento pateiktą pavedimą dieną Tarpininkas privalo nedelsiant perduoti Klientui įgytas FP ir / arba pinigus,
gautus už parduotas FP, jas įskaitant į Kliento FP sąskaitas ir / arba Kliento piniginių lėšų sąskaitas, esančias pas Tarpininką, ir tai
patvirtinti Kliento FP sąskaitos išrašu ir / arba Kliento piniginių lėšų sąskaitos išrašu. Kliento FP sąskaitų bei piniginių lėšų sąskaitų
išrašai perduodami Klientui kaip nustatyta Nuostatų ir sąlygų 4.7 ar 4.8 punktuose arba pateikiami privačioje Kliento zonoje
nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą Darbo dieną po to, kai yra padaromi įrašai atitinkamose sąskaitose.
Klientui pareikalavus, piniginės lėšos iš Kliento piniginių lėšų sąskaitos, atidarytos pas Tarpininką, pervedamos nedelsiant, bet ne
vėliau kaip kitą Darbo dieną po Kliento pavedimo gavimo.
Tarpininkas turi teisę atsisakyti atlikti Kliento pavedimą parduoti ar tenkinti prašymą pervesti, įkeisti FP, vykdyti Kliento mokėjimo
nurodymą pervesti pinigines lėšas į kitą Kliento sąskaitą, negu nurodyta Sutartyje, jeigu:
4.23.1.
Kliento FP ar piniginės lėšos yra įkeistos ir perduotos Tarpininkui kaip įkaito turėtojui arba Tarpininkas saugo jas įkaito
turėtojo nurodymu, arba kitaip įstatymų ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka apribota Kliento teisė disponuoti FP ir (arba)
piniginėmis lėšomis, esančiomis Kliento piniginių lėšų sąskaitoje;
4.23.2.
Tarpininkui yra pateiktas kitas Kliento nurodymas, pagal kurį už FP reikės sumokėti iš Kliento piniginių lėšų ir kuris
galioja;
4.23.3.
Klientas nėra sumokėjęs Tarpininkui pagal Sutartį bei Nuostatas ir sąlygas mokėtinų sumų;
4.23.4.
yra kitas teisės aktuose nustatytas ir Tarpininkui privalomas pagrindas.
Be Nuostatų ir sąlygų 4.23.1 – 4.23.4 punktuose nurodytų atvejų, Tarpininkas turi teisę visais atvejais atsisakyti vykdyti Kliento
pavedimą pervesti lėšas arba FP į trečiojo asmens vardu atidarytą sąskaitą, kai toks pavedimas nėra susijęs su konkrečia operacija
dėl FP (pvz. pirkimu, pardavimu, mainais).
Tarpininkas turi teisę atsisakyti vykdyti konkretų Kliento pavedimą arba teikti bet kokias Sutartyje numatytas investicines
paslaugas, jeigu Klientas Tarpininkui nepateikia visų konkretaus pavedimo vykdymui arba tam tikros investicinės paslaugos
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4.26.

4.27.
4.28.

teikimui reikalingų Kliento asmens duomenų. Šiuo atveju Tarpininkas turi teisę nutraukti Sutartį, įspėjęs Klientą Nuostatų ir
sąlygų 9.4.3 punkte nustatyta tvarka.
Tarpininkas taip pat turi teisę atsisakyti vykdyti konkretų Kliento pavedimą arba teikti bet kokias Sutartyje numatytas investicines
paslaugas, jeigu Klientas Nuostatų ir sąlygų 5.1.6 punkte nurodytu atveju per Tarpininko nustatytą terminą nepateikia
papildomos informacijos apie savo lėšų kilmę, įvykdytų sandorių priežastis ir tikslus bei kitos prašomos informacijos.
Tarpininkas turi teisę, vadovaudamasis Pavedimų vykdymo, sujungimo ir sandorių paskirstymo politika bei teisės aktais, sujungti
Kliento pavedimus su savo sąskaita ar kitų Klientų sudaromais sandoriais.
Pavedimai už reguliuojamos rinkos ar daugiašalės prekybos sistemos ribų vykdoma tokiomis sąlygomis:
4.28.1.
Visais atvejais, kai pavedimas pateikiamas dėl FP, neįtrauktų į prekybos reguliuojamoje rinkoje ar daugiašalėje prekybos
sistemoje sąrašus, Tarpininkas Kliento pavedimus vykdo už reguliuojamos ar daugiašalės prekybos sistemos ribų;
4.28.2.
Tam tikrais atvejais, kai Tarpininkas, įvertinęs pavedimo vykdymo sąlygas nustato, kad geriausias rezultatas Klientui
būtų pasiektas pavedimą vykdant už reguliuojamos rinkos ar daugiašalės prekybos sistemos ribų, Tarpininkas Kliento
pavedimą vykdo tokiu būdu, nepriklausomai nuo to, kad tomis FP prekiaujama reguliuojamoje rinkoje ar daugiašalėje
prekybos sistemoje.

5. KLIENTO PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS
5.1.

5.2.

5.3.

Šiuo Klientas pareiškia ir garantuoja Tarpininkui, kad:
5.1.1. Klientas turi visas teises bei įgaliojimus sudaryti Sutartį bei sandorius dėl FP, disponuoti, valdyti ir naudoti turtą, kurį jis
perduoda Tarpininkui saugoti ar sandoriams pagal Sutartį vykdyti, bei kuriuo jis naudojasi šiuo metu, taip pat vykdyti
visus savo įsipareigojimus pagal Sutartį;
5.1.2. Sutarties sudarymas ir vykdymas tiesiogiai ar netiesiogiai (ir nepriklausomai nuo pranešimo pateikimo ar termino suėjimo):
(a) nepažeidžia jokio sandorio, kurio šalimi yra Klientas, leidimų, galiojančių įstatymų ar poįstatyminių aktų reikalavimų,
Lietuvos Respublikos teismo ar valdžios institucijų sprendimų, kurių Klientas privalo laikytis; (b) nereikalauja jokios
institucijos ar asmens sutikimo ar leidimo, išskyrus tuos sutikimus bei leidimus, kurie buvo gauti ir pateikti Tarpininkui
iki Sutarties pasirašymo dienos;
5.1.3. jam buvo įteiktas FP pobūdžio ir investavimo į jas rizikos aprašymas, ir kad Klientas susipažino su visomis šiame aprašyme
pateiktomis ir kitomis galimomis su investavimu susijusiomis rizikomis ir jas suvokia;
5.1.4. jis žino, jog tais atvejais, kai jis pateikia pavedimą įsigyti FP, dėl kurių įsigijimo Tarpininkas tiesiogiai negali tarpininkauti, jo
pavedimo vykdymas bus perduotas kitam Tarpininko pasirinktam asmeniui, turinčiam teisę teikti atitinkamas
investicines paslaugas, ir su tuo sutinka;
5.1.5. jis žino apie Tarpininko pareigą teikti informaciją apie Klientą (įskaitant Kliento asmens duomenis) ir Kliento sandorius
vertybinių popierių biržoms, kitiems asmenims, turintiems teisę teikti atitinkamas investicines paslaugas (jei pavedimo
vykdymas perduodamas kitam asmeniui, turinčiam teisę teikti atitinkamas investicines paslaugas), teisėsaugos
institucijoms ir sutinka su tuo;
5.1.6. Tarpininkui pareikalavus per nustatytą terminą pateiks papildomą informaciją apie savo lėšų kilmę, paaiškins įvykdytų
sandorių priežastis ir tikslus ir pateiks kitą informaciją, nurodytą teisės aktuose.
Klientas patvirtina, kad žino ir sutinka, jog Tarpininkas turi teisę įrašinėti telefoninius Tarpininko pokalbius su Klientu, jei tie
pokalbiai yra susiję su Sutarties pagrindu teikiamomis investicinėmis paslaugomis. Klientas taip pat sutinka, kad tokie telefoninių
pokalbių įrašai būtų naudojami įrodinėjant investicinių paslaugų suteikimo faktą ir sąlygas teisme ir kitur nagrinėjant su Klientu
iškilusius ginčus.
Klientas patvirtina, kad Nuostatų ir sąlygų 5.1 punkte nurodyti pareiškimai ir garantijos yra teisingi Sutarties sudarymo dieną ir
kiekvieną vėlesnę dieną, kai Klientui yra teikiamos investicinės paslaugos.

6. NUOSTOLIŲ ATLYGINIMAS
6.1. Kliento įsipareigojimas atlyginti nuostolius
6.1.1. Klientas įsipareigoja atlyginti Tarpininkui ir apsaugoti jį (jei pagal aplinkybes reikia, prisiimdamas sau visą atsakomybę) nuo
bet kokių nuostolių, pretenzijų, žalos ar prievolių, kuriuos Tarpininkas gali patirti pagal bet kuriuos taikytinus įstatymus,
tiek, kiek tokie nuostoliai, ieškiniai, žala ar prievolės (arba su jais susiję veiksmai) kyla dėl toliau išvardytų dalykų arba jais
grindžiami:
6.1.1.1.
neteisingos ar tariamai teisingos informacijos pateikimu Tarpininkui arba esminio fakto, kurį, atsižvelgiant į
aplinkybes, buvo reikalinga atskleisti, siekiant, kad Tarpininkas galėtų tinkamai suteikti investicines paslaugas,
nutylėjimu; arba
6.1.1.2.
bet kokio dalyko, dėl kurio Sutartyje bei šiose Nuostatose ir sąlygose pateikti Kliento pareiškimai ar
garantijos neatitinka tikrovės;
6.1.1.3.
arba Kliento įvykdytu Sutartyje bei Nuostatose ir sąlygose nustatytų savo įsipareigojimų pažeidimu.
6.1.2. Klientas taip pat įsipareigoja kompensuoti Tarpininkui bet kokias pagrįstas teisines ar kitokias išlaidas, patirtas ryšium su
Nuostatų ir sąlygų 6.1.1 punkte nurodytų nuostolių, ieškinių, žalos, prievolių ar veiksmų tyrimu ar gynyba nuo jų.

6.2.

Tarpininko įsipareigojimas atlyginti nuostolius
6.2.1. Tarpininkas įsipareigoja atlyginti Klientui ir apsaugoti jį nuo bet kokių nuostolių, pretenzijų, žalos ar prievolių, kuriuos
Klientas gali patirti pagal bet kuriuos taikytinus teisės aktus tokiomis pačiomis sąlygomis, ir atvejais, kurie numatyti šių
Nuostatų ir sąlygų 6.1 punkte, jei minėti nuostoliai, pretenzijos, žala ar prievolės kilo dėl Tarpininko tyčios ar dėl jo
didelio neatsargumo. Tarpininkas taip pat įsipareigoja atlyginti Klientui nuostolius, kuriuos Klientas gali patirti dėl
Tarpininko įvykdyto esminio šios Sutarties pažeidimo.
6.2.2. Tarpininkas, kitais atvejais, nei nurodyta Nuostatų ir sąlygų 6.2.1 punkte, nėra atsakingas ir neatlygina Klientui nuostolių ar
žalos, kuriuos Klientas patiria dėl:
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6.2.2.1.

6.2.2.2.
6.2.2.3.

6.3.

tinklų, įrenginių, kompiuterinės technikos blogo veikimo, sugedimo, reikalingų duomenų neperdavimo,
įvykusių dėl trečiųjų asmenų kaltės, kurių Tarpininkas negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti ir užkirsti
kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui;
įstatymų, kitų teisės aktų priėmimo ar pasikeitimo;
FP kainos svyravimų, infliacijos ir valiutų kainų svyravimų, FP nelikvidumo ir kitų rizikų, susijusių su
investavimu, kurių dalis yra nurodyta Tarpininko internetinėje svetainėje www.macteinvest.com .

Bendrosios sąlygos, susijusios su nuostolių atlyginimu
6.3.1. Kaip numatyta šių Nuostatų ir sąlygų 6.1 ir 6.2 punktuose, gavusi pranešimą apie iškeltą bylą, pareikštą ieškinį ar pretenziją,
teisę gauti žalos atlyginimą turinti Šalis (toliau „Gaunančioji šalis”), jeigu pagal šių Nuostatų ir sąlygų 6.1 arba 6.2 punktą
už tokį ieškinį ar pretenziją yra ar gali būti atsakinga kita Sutarties Šalis (toliau “Atlyginančioji šalis”), nedelsdama, tačiau
ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas praneša Atlyginančiajai šaliai apie tokį ieškinį ar pretenziją ir pateikia detalią
informaciją apie faktus, kuriais toks ieškinys ar reikalavimas grindžiamas. Bet kuriuo atveju, jeigu Atlyginančiajai šaliai apie
ieškinį ar pretenziją nepranešama, (i) tai neatleidžia jos nuo atsakomybės pagal šių Nuostatų ir sąlygų 6.1 ar 6.2 punktus,
išskyrus atvejus (ir tik tokia apimtimi), jeigu ji pati iš kitų šaltinių nesužinojo apie minėtą ieškinį ar pretenziją ir dėl to, kad
jai nebuvo pranešta, Atlyginančioji šalis netenka galimybės pasinaudoti svarbiomis savo teisėmis ar gynybos
priemonėmis; ir (ii) neatleidžia Atlyginančiosios šalies nuo kitos atsakomybės prieš Gaunančiąją šalį, atsirandančios kitais
pagrindais nei numatyta šių Nuostatų ir sąlygų 6.1 ir 6.2 punktuose.
6.3.2. Jeigu Gaunančioji šalis praneša Atlyginančiajai šaliai apie pareikštus ieškinius ar pretenzijas, ar iškeltą bylą, kaip nurodyta
Nuostatų ir sąlygų 6.3.1 punkte, Atlyginančioji šalis turi teisę (bet ne pareigą), gavusi išankstinį Gaunančiosios šalies
rašytinį sutikimą, savo sąskaita paskirti savo pasirinktą atstovą, kuris atstovautų Gaunančiajai šaliai byloje, kurioje
reikalaujama žalos atlyginimo.
6.3.3. Be išankstinio rašytinio Gaunančiosios šalies sutikimo Atlyginančioji šalis neturi teisės baigti ginčą taikos sutartimi ar kitokia
susitarimo forma, arba pripažinti reikalavimo ar jo dalies pagrįstumą dėl nagrinėjamo ar gresiančio ieškinio, bylos ar
proceso, ryšium su kuriuo Gaunančioji šalis galėtų siekti pasinaudoti savo teisėmis pagal šių Nuostatų ir sąlygų 6.1 ar 6.2
punktą (nepriklausomai nuo to, ar Gaunančioji šalis yra ar gali būti tokio ginčo ar bylos šalimi), išskyrus atvejus, kai dėl
tokio ginčo ar bylos užbaigimo taikiu susitarimu (i) Gaunančioji šalis besąlygiškai atleidžiama nuo bet kokios su minėtu
ginču susijusios atsakomybės ir (ii) jokia forma nebus nustatyta Gaunančiosios šalies ar jos atstovų atsakomybė ar
Gaunančiosios šalies aplaidumas ryšium su bet kokiais Gaunančiosios šalies veiksmais.

7. ATLYGINIMAS TARPININKUI UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS IR KITŲ IŠLAIDŲ PADENGIMAS
7.1.

7.2.

7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

7.7.

7.8.

Klientas įsipareigoja Sutartyje bei šiose Nuostatose ir sąlygose nustatyta tvarka ir terminais sumokėti Tarpininkui atlyginimą už
suteiktas paslaugas bei padengti Tarpininko patirtas išlaidas, susijusias su Kliento pavedimų vykdymu bei kitomis Klientui
teikiamomis paslaugomis.
Atlyginimo Tarpininkui dydžiai ir kitos išlaidos bei jų dydžiai, galiojantys Sutarties pasirašymo dieną yra pateikiami klientui jo
pasirinktoje patvariojoje laikmenoje, nurodytoje Sutarties specialiojoje dalyje. Tarpininkas, raštu arba vienu iš Nuostatų ir sąlygų
9.2.6 punkte nurodytų būdų įspėjęs Klientą ne vėliau kai prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, turi teisę vienašališkai pakeisti
atlyginimo Tarpininkui ir/ar kitų išlaidų dydžius ir/ar numatyti naujas kitų išlaidų rūšis. Pakeisti atlyginimo tarpininkui dydžiai ir
kitos išlaidos bei jų dydžiai skelbiami Tarpininko internetinėje svetainėje www.macteinvest.com (skyrius „Kapitalo rinkos“ –
„Įkainiai“) arba pranešama Klientui el.paštu.
Šalys susitaria, kad palūkanos už Klientui priklausančias pinigines lėšas, laikomas kredito įstaigose, tenka Tarpininkui ir tai laikoma
papildomu atlyginimu Tarpininkui už teikiamas paslaugas.
Tuo atveju, kai Klientas FP perka, atlyginimas Tarpininkui ir kitos išlaidos yra pridedamos prie FP kainos. Tuo atveju, kai Klientas FP
parduoda, atlyginimas Tarpininkui ir kitos išlaidos yra išskaičiuojamos iš piniginių lėšų, gautų už parduotas FP.
Ketvirtinis FP saugojimo mokestis yra išskaičiuojamas iš piniginių lėšų, esančių Kliento sąskaitoje, per 20 kalendorinių dienų
pasibaigus ketvirčiui.
Tarpininkas turi teisę visas pagal Sutartį, Nuostatas ir sąlygas ir atskirus susitarimus Kliento Tarpininkui mokėtinas sumas,
įskaitant, bet neapsiribojant, Tarpininko nuostolius ir delspinigius, nurašyti nuo Kliento sąskaitos. Tuo atveju, jei Kliento sąskaitoje
esančių piniginių lėšų sumokėti Tarpininkui atlyginimą už suteiktas paslaugas bei padengti Tarpininko patirtas išlaidas, susijusias
su Kliento pavedimų vykdymu bei kitomis Klientui teikiamomis paslaugomis, mokėtina valiuta nėra ar jų nepakanka, Tarpininkas
be atskiro Kliento nurodymo pakeičia Kliento sąskaitoje kita valiuta esančias pinigines lėšas (jei lėšos yra skirtingomis valiutomis,
pirmiausia keičiami eurai, po to JAV doleriai, o vėliau lėšos kita valiuta abėcėlės tvarka pradedant nuo „a“ raidės) į mokėtiną valiutą
pagal tuo metu Tarpininko pasirinkto Lietuvoje veikiančio komercinio banko skelbiamą negrynųjų pinigų (valiutų) pirkimo /
pardavimo kursą.
Jei Klientas tinkamai nevykdo piniginių įsipareigojimų Tarpininkui, Tarpininkas turi teisę be atskiro Kliento sutikimo parduoti už
rinkos kainą Klientui priklausančias Tarpininko nuožiūra pasirinktas FP ir iš gautos sumos patenkinti savo reikalavimus pagal
Sutartį bei Nuostatas ir sąlygas. Jei gautos sumos nepakanka Kliento įsipareigojimams padengti, Klientui išlieka pareiga
padengti likusį įsiskolinimą. Jei gaunama didesnė suma, nei Kliento įsiskolinimas Tarpininkui, Tarpininkas grąžina Klientui
įsiskolinimą viršijančią sumą.
Jei Klientas vėluoja atsiskaityti su Tarpininku Sutartyje bei Nuostatose ir sąlygose ar jų pagrindu sudarytame sandoryje
nustatytais terminais, susitarime dėl sandorių dėl išvestinių finansinių priemonių ir valiutų sandorių sudarymo, FP portfelio
valdymo sutartyje, susitarime dėl lėšų skolinimo ir kituose susitarimuose, sudarytuose tarp Kliento ir Tarpininko, nustatytais
terminais, Klientas nuo nesumokėtos sumos moka 0,05 (penkių šimtųjų) proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną,
nebent atskiruose susitarimuose, sudarytuose tarp Tarpininko ir Kliento, būtų nustatytas kitoks delspinigių dydis ir / ar kitos
netesybos. Delspinigiai skaičiuojami nuo dienos, kurią laiku nesumokėta piniginių lėšų suma turėjo būti sumokėta (ją įskaitant), iki
dienos, kurią laiku nesumokėta suma yra visiškai sumokama Tarpininkui (jos neįskaitant).
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8. UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS
8.1.

8.2.

8.3.
8.4.

Sutarties pasirašymas taip pat yra laikomas ir Kliento įsipareigojimų pagal Sutartį ir Nuostatas ir sąlygas bei Sutarties pagrindu
sudarytus konkrečius sandorius dėl FP vykdymo užtikrinimo priemonių, nurodytų šių Nuostatų ir sąlygų 8.4 – 8.6 straipsniuose,
pateikimu Tarpininko naudai. Kliento gali būti reikalaujama pateikti papildomas užtikrinimo priemones, kurias Tarpininkas laiko
tinkamomis užtikrinti savalaikį ir visišką Kliento įsipareigojimų pagal konkrečius sandorius ar sutartis arba bet kurių kitų Kliento
įsipareigojimų Tarpininkui įvykdymą. Aiškumo dėlei, pagal šią Sutartį pateiktas Užtikrinimas ir kitos papildomos užtikrinimo
priemonės, jeigu tokios būtų ateityje Kliento pateikiamos Tarpininkui pagal šią Sutartį, yra laikomos Kliento įsipareigojimų
vykdymo užtikrinimu ir pagal visus šios Sutarties pakeitimus, papildymus, atnaujinimus ir priedus (įskaitant visus Sutarties
priedais esančius susitarimus).
Tuo atveju, jeigu dėl bet kokių aplinkybių ateityje kiltų poreikis pasirašyti papildomus dokumentus arba atlikti kitokius veiksmus
tam, kad būtų sukurtos papildomos užtikrinimo priemonės ar būtų išsaugotas Užtikrinimas ir/ar pirmumo teisės, taip pat
galimybė nukreipti išieškojimą į Užtikrinimą pagal šią Sutartį arba atskiras sutartis, sudaromas tarp Tarpininko ir Kliento, Klientas
įsipareigoja nedelsdamas pasirašyti visus tokius dokumentus ir atlikti visus kitus Tarpininko prašomus veiksmus.
Klientas negali be Tarpininko sutikimo perduoti, įkeisti ar kitaip perleisti ar apsunkinti turto (piniginių lėšų, FP ir (ar) turtinių teisių),
įkeisto ar suteikto kaip užtikrinimo priemonės (įskaitant pateikto kaip Užtikrinimas) Tarpininko naudai.
Reikalavimo teisių perleidimas: šiuo punktu Klientas perleidžia savo teises reikalauti grąžinti pinigines lėšas, saugomas Tarpininko
(ar kurios bus perduotos Tarpininkui ateityje), bei bet kokias kitas esamas ir būsimas turtines reikalavimo teises Tarpininko
atžvilgiu, taip pat tokias, kurias Klientas įgis ateityje pagal Sutartį, Nuostatas ir sąlygas bei kitas Tarpininko ir Kliento sudarytas
sutartis tol, kol yra galiojanti ir nėra įvykdyta bent viena sutartis tarp Tarpininko ir Kliento (įskaitant, bet neapsiribojant Sutartimi,
FP portfelio valdymo sutartimi ir kt.). Toks reikalavimo teisių perleidimas įsigalioja nuo Tarpininko pranešimo pateikimo Klientui,
kuris gali būti pateiktas, jei Klientas nevykdo savo įsipareigojimų, įvykus priverstinio sandorio užbaigimo įvykiui ar bet kokiam
kitam priverstinio vykdymo įvykiui (t.y. įvykiui, nurodytam atskiroje sutartyje, įskaitant ir šių Nuostatų ir sąlygų nuostatas, kuriam
įvykus Tarpininkas įgyja teisę iš Kliento reikalauti tam tikros pinigų sumos).

8.5.

Finansinis užstatas: pagal atskirus Sutarties priedus ar papildomus susitarimus (įskaitant, bet neapsiribojant susitarimą dėl piniginių
lėšų skolinimo, susitarimą dėl išvestinių FP sandorių sudarymo ir kt.) Kliento, kuris gali būti užstato davėju pagal finansinio
užtikrinimo susitarimą, remiantis FUSĮ, Kliento įsipareigojimų užtikrinimui pateikiamas finansinis užstatas.

8.6.

Piniginių lėšų ir (ar) FP posesorinis įkeitimas: pagal atskirus Sutarties priedus ar papildomus susitarimus (įskaitant, bet
neapsiribojant susitarimą dėl piniginių lėšų skolinimo, susitarimą dėl išvestinių FP sandorių sudarymo ir kt.) Kliento, kuris negali būti
užstato davėju pagal finansinio užtikrinimo susitarimą, remiantis FUSĮ, arba kitais atvejais, kai dėl konkrečių investicinių paslaugų
specifikos finansinio užtikrinimo susitarimo sudaryti negalima arba tokia užtikrinimo priemonė Tarpininkui būtų nepriimtina,
Kliento įsipareigojimų užtikrinimui FP ir/arba piniginių lėšų įkeitimas (t.y. įkeitimas, nustatytas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
4.209 str. 1 d. ir 3 d. numatyta tvarka, sudarant paprastos rašytinės formos įkeitimo sandorį, įtraukiant jį į atitinkamą susitarimą, iš
kurio kyla pagrindinė prievolė, ir perduodant įkeitimo objektą (Kliento lėšas ir/ar FP) kreditoriui),

9. BENDROSIOS NUOSTATOS
9.1. Vieši pareiškimai ir informacijos konfidencialumas
9.1.1. Nei viena Šalis nedarys jokių pareiškimų spaudai ar kitų su Sutartimi susijusių viešų pareiškimų be išankstinio raštiško kitos
Šalies sutikimo ir tos Šalies pritarimo tokio pareiškimo tekstui (bet koks atsisakymas jį duoti turi būti pagrįstas), išskyrus
atvejus, kai to reikalaujama teisės aktų numatyta tvarka.

9.2.

Pranešimai ir informacijos pateikimas
9.2.1. Visi pagal Sutartį siunčiami pranešimai yra laikomi tinkamai pristatyti, jei jie yra įteikiami asmeniškai Sutartyje nurodytais
adresais gavėjui pasirašant (šiuo atveju tokį pranešimo pristatymą turi parašu patvirtinti valdymo organų nariai arba
atitinkamai įgalioti darbuotojai ar kiti teisėti Šalių atstovai), arba yra pristatomi registruotu arba kurjeriniu paštu, išskyrus
atvejus, numatytus Sutartyje, kai pranešimai gali būti pateikiami ir kitais būdais.
9.2.2. Tuo atveju, jeigu Klientui fiziniam asmeniui nepavyksta įteikti dokumentų Sutartyje nurodytu Kliento adresu asmeniškai,
pranešimai gali būti įteikiami su Klientu gyvenantiems pilnamečiams jo šeimos nariams.
9.2.3. Tuo atveju, jeigu Kliento juridinio asmens valdymo organams, įgaliotiems darbuotojams, kitiems teisėtiems atstovams
nepavyksta įteikti pranešimų Sutartyje nurodytu adresu, pranešimai gali būti įteikiami bet kokiam kitam įteikimo vietoje
esančiam Kliento darbuotojui.
9.2.4. Kiekviena Šalis privalo pranešti kitai Šaliai apie Sutartyje nurodyto adreso, telefono ar el. pašto adreso pasikeitimą ne vėliau
kaip per 5 (penkias) Darbo dienas nuo jų pasikeitimo dienos.
9.2.5. Visi pranešimai (dokumentai), kuriuos pagal paskutinius tinkamai pateiktus kontaktinius duomenis viena Šalis išsiunčia kitai
Šaliai iki gaudama pranešimą apie atitinkamos Šalies adreso, telefono ar el. pašto adreso pasikeitimą, laikomi tai Šaliai
tinkamai įteikti trečią Darbo dieną po pranešimo (dokumentų) išsiuntimo dienos, bet ne vėliau negu pranešimas
(dokumentai) buvo faktiškai gautas (siunčiant registruotu paštu arba greituoju kurjerių paštu), arba pranešimo (dokumentų)
išsiuntimo dieną (siunčiant telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu buvo išsiųstas darbo valandomis), arba kitą darbo
dieną po pranešimo (dokumentų) išsiuntimo dienos (siunčiant telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu buvo išsiųstas ne
darbo valandomis).
9.2.6. Tarpininkas Klientui su Sutartimi bei paslaugų teikimu susijusią informaciją ir dokumentus turi teisę pateikti per Tarpininko
interneto tinklalapio Kliento privačią sritį, internetu Tarpininko tinklalapyje www.macteinvest.com ar elektroniniu paštu.

9.3.

Privalomumas perėmėjams

9.4.

Sutarties nutraukimas

9.3.1. Sutartis lieka galioti teisių bei pareigų pagal Sutartį perėmėjų bei Šalių asmeninių atstovų (jei jie būtų paskirti) atžvilgiu.
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9.4.1. Kiekviena Šalis turi teisę nutraukti šią Sutartį dėl kitos Šalies įvykdyto esminio Sutarties pažeidimo, Lietuvos Respublikos
teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.
9.4.2. Klientas gali bet kada nutraukti Sutartį, jeigu neturi neįvykdytų įsipareigojimų Tarpininkui, pateikdamas Tarpininkui prieš 14
(keturiolika) kalendorinių dienų rašytinį pranešimą.
9.4.3. Tarpininkas gali bet kada nutraukti Sutartį, pateikdamas Klientui prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų rašytinį pranešimą.
Jeigu Sutarties nutraukimo atveju Tarpininkas apskaito Kliento FP ir/ar pinigines lėšas, Klientui iki paskutinės Sutarties
galiojimo dienos nenurodžius kitaip, FP yra perduodamos apskaityti juos išleidusio emitento įgaliotam sąskaitų
tvarkytojui, o piniginės lėšos yra pervedamos į Kliento naudai atidarytą depozitinę sąskaitą banke. Klientas sutinka, kad
tokiu atveju piniginių lėšų ir/ar FP išvedimo iš Tarpininko apskaitos sąnaudos būtų išskaičiuojamos iš pervedamų Kliento
piniginių lėšų.

9.5.

„Force majeure“ aplinkybės
9.5.1. Iškilus nenugalimos jėgos „force majeure“ aplinkybėms, šių aplinkybių poveikį patyrusi Sutarties Šalis privalo raštu apie tai
informuoti kitą Šalį per 3 (tris) Darbo dienas nuo minėtų aplinkybių atsiradimo momento.
9.5.2. „Force majeure“ aplinkybės reiškia bet kokį įvykį, kurio konkretų įsipareigojimą privalanti vykdyti Šalis pagrįstai negali
kontroliuoti, ir kurio ši Šalis negalėjo numatyti ar išvengti, bei kuris daro visiškai ar iš dalies neįmanomą minėto Šalies
įsipareigojimo vykdymą (įskaitant, bet neapsiribojant, elektros tiekimo, ryšio, kompiuterinės sistemos (įskaitant programinės
įrangos) sutrikimus, paskelbtus arba nepaskelbtus streikus, lokautus, karus, maištus ar neramumus, embargą, gaisrą, žemės
drebėjimą, uraganą, ugnikalnio išsiveržimą ir kitas stichines nelaimes).
9.5.3. Piniginių lėšų ar FP trūkumas arba negalėjimas įvykdyti piniginių įsipareigojimų nėra laikomi „force majeure“ aplinkybėmis.
9.5.4. Šalies nesugebėjimas įvykdyti Sutartyje numatytų įsipareigojimų dėl „force majeure“ aplinkybių nėra laikomas Sutarties
pažeidimu arba įsipareigojimų nevykdymu, jei „force majeure“ aplinkybių poveikį patyrusi Šalis dėjo visas pastangas,
siekdama sumažinti išlaidas, arba panaudojo visas būtinas priemones, siekdama tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus pagal
Sutartį.
9.5.5. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo „force majeure“ aplinkybių atsiradimo momento, o tuo atveju, jei Šalis
apie tai laiku nepranešė – nuo pranešimo momento.

9.6.

Ginčų sprendimas
9.6.1. Bet kokie su Sutartimi, jos pagrindu teikiamomis paslaugomis ar sudaromais sandoriais susiję ginčai, nesutarimai ar
prieštaravimai sprendžiami derybų keliu. Nepavykus ginčų išspręsti tokiu būdu – Lietuvos Respublikos civilinio proceso
kodekso 32 str. nustatyta tvarka jie perduodami nagrinėti teismui pagal Tarpininko buveinės registracijos vietą.

9.7.

Sutarties aiškinimas
9.7.1. Sutarties bei Nuostatų ir sąlygų punktų pavadinimai yra naudojami tik nuorodų patogumui, ir į juos nereikia atsižvelgti
aiškinant Sutartį bei Nuostatas ir sąlygas.
9.7.2. Sutartyje ir jos prieduose bei Nuostatose ir sąlygose nustatytų sąlygų neatitikimo atveju, pirmenybė teikiama prieduose
nustatytoms sąlygoms.

9.8.

Galutinis susitarimas
9.8.1. Sutartis pakeičia visus ankstesnius Šalių susitarimus dėl investicinių paslaugų teikimo ir yra investicinių paslaugų teikimo
tarp Šalių sąlygas nustatantis dokumentas.

9.9.

Pakeitimai ir papildymai
9.9.1. Bet kokie Sutarties pakeitimai, papildymai ar priedai prie jos galioja tik tuo atveju, jei jie yra įforminami vienu arba keliais
rašytiniais dokumentais, kuriuos pasirašo abi Šalys, išskyrus 9.9.2 straipsnyje nurodytą atvejį.
9.9.2. Tarpininkas turi teisę vienašališkai keisti Sutarties sąlygas, apie tai prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų raštu arba vienu iš
Nuostatų ir sąlygų 9.2.6 straipsnyje nurodytų būdų įspėjęs Klientą. Klientas turi teisę per 14 (keturiolika) kalendorinių
dienų nuo pranešimo apie pakeitimus įteikimo nutraukti Sutartį 9.4 Nuostatų ir sąlygų punkte nustatyta tvarka,
įvykdžius visus sutartinius įsipareigojimus. Jei Klientas Sutarties per nustatytą laikotarpį nenutraukia ir/arba Klientas toliau
naudojasi Sutartyje numatytomis investicinėmis paslaugomis, laikoma, kad Šalys susitarė dėl naujų pakeitimų.

9.10. Nuostatų atskiriamumas
9.10.1. Jei kuri nors Sutarties bei Nuostatų ir sąlygų nuostata yra kompetentingos jurisdikcijos teismo arba arbitražo pripažįstama
negaliojančia arba neįgyvendinama, kitos Sutarties bei Nuostatų ir sąlygų nuostatos lieka pilnai galioti. Sutarties bei
Nuostatų ir sąlygų nuostata, kuri yra pripažinta negaliojančia ar neįgyvendinama tik iš dalies ar tik tam tikra apimtimi, išliks
galioti ta apimtimi, kiek ji nebuvo pripažinta negaliojančia arba neįgyvendinama.

9.11. Sutarties egzemplioriai ir kalba
Sutartis yra sudaryta dviem vienodos teisinės galios originalo egzemplioriais lietuvių kalba po vieną kiekvienai iš Šalių.

9.12. Taikytina teisė

9.13.

Sutarčiai taip pat Šalių tarpusavio santykiams, susijusiems su Sutartimi taikomi (įskaitant, bet neapsiribojant, klausimus dėl
Sutarties sudarymo, galiojimo, negaliojimo, vykdymo ir nutraukimo) ir ji yra aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės
aktais.
Sutarties įsigaliojimas
Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja neterminuotai.
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