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1. SĄVOKŲ APIBRĖŽTYS 

1.1. Iš didžiosios raidės šioje Sutartyje vartojamos sąvokos turi toliau nurodytą reikšmę. 

1.1.1. Sąskaitą tvarkantis mokėjimo paslaugų teikėjas (STMPT) – Mokėtojo 
mokėjimo paslaugų teikėjas, kuris valdo Mokėtojo mokėjimo sąskaitą ir 
(arba) išleistą mokėjimo priemonę. 

1.1.2. Sutartis – ši Mokėjimų internetu priėmimo sutartis, kurią sudaro šios 
Sutarties Bendrosios sąlygos, Specialiosios sąlygos ir Mokėjimo būdo (-ų) 
naudojimo sąlygos (jei taikoma) bei jų neatsiejamos dalys: Bendrosios 
sąlygos, Privatumo politika, Taikomųjų programų sąsajų (TPS) naudojimo 
sąlygos ir Techninės specifikacijos. Šios Sutarties Bendrosios sąlygos ir 
Mokėjimo būdo (-ų) naudojimo sąlygos (jei taikoma) skelbiamos 
„ConnectPay“ interneto svetainėje https://connectpay.com/ ir prieš 
sudarydamas šią Sutartį, Prekybininkas privalo atidžiai jas perskaityti. 

1.1.3. PPP (Pinigų plovimo prevencija) – įstatymų, kitų teisės aktų ir procedūrų 
rinkinys, skirtas neleisti nusikaltėliams nuslėpti neteisėtai gautas lėšas kaip 
teisėtas pajamas. 

1.1.4. TPS naudojimo sąlygos – sąlygos, kuriose aprašomos pagrindinės 
Mokėjimų priėmimo paslaugos integravimo ir taikomųjų programų sąsajų 
(TPS) naudojimo sąlygos. TPS sąlygos skelbiamos „ConnectPay“ interneto 
svetainėje adresu https://developers.connectpay.com/ ir prieš 
sudarydamas šią Sutartį, Prekybininkas turi atidžiai jas perskaityti. 

1.1.5. Taikoma teisė – visos taikytinos visų įstatymų, tarptautinių sutarčių, 
reglamentų, vyriausybinių institucijų sprendimų ir visų teismų bei arbitrų 
sprendimų ir potvarkių nuostatos, kurios taikomos Šalims jų įsteigimo 
jurisdikcijose, taip pat ir jurisdikcijose, kuriose jos vykdo veiklą . 

1.1.6. Banko pervedimas arba MIP (mokėjimo inicijavimo paslauga) – Mokėjimo 
būdas, kurį naudojant MIP teikėjas pagal Mokėtojo nurodymą atlieka 
Operaciją iš STMPT sistemoje atidarytos Mokėtojo mokėjimo sąskaitos. 

1.1.7. Darbo diena – kalendorinė diena, išskyrus šeštadienius, sekmadienius, 
oficialias šventes ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas laisvas 
dienas, kai Lietuvoje įprastai dirba bankai, išskyrus atvejus, kai „ConnectPay“ 
nustato kitas darbo dienas ir praneša apie tai Prekybininkui. 

1.1.8. Kortelės turėtojas – Mokėtojas, atsiskaitantis mokėjimo kortele už 
Prekybininko prekes ir (ar) paslaugas. 

1.1.9. Mokėjimas kortele – Mokėjimo būdas, kurį naudojant STMPT pagal 
Mokėtojo nurodymą atlieka Operaciją iš tokio STMPT išduotos Mokėtojo 
mokėjimo kortelės. 

1.1.10. Kortelių schema – mokėjimo kortelių schema, pagal kurią kortelė buvo 
išduota ir atliktos susijusios Operacijos su, pavyzdžiui, VISA, Mastercard, 
American Express, JSB ir kt. 

1.1.11. Kortelių schemos taisyklės - taisyklės, taikomos Prekybininkui, 
naudojančiam Mokėjimą kortele, kaip Mokėjimo būdą, Operacijoms priimti. 
Šios taisyklės yra prieinamos internetu ir priklauso nuo mokėjimo kortelių 
schemos, pagal kurią kortelė buvo išduota ir atliktos susijusios Operacijos. 
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Esant Sutarties neatitikimams, vadovaujamasi Kortelių schemos 
taisyklėmis.  

1.1.12. „ConnectPay“ – UAB „ConnectPay“, kaip nurodyta Sutarties Specialiosiose 
sąlygose, teikianti Prekybininkui Mokėjimų priėmimo paslaugą. 

1.1.13. Mokėjimo operacijų ginčijimas – Kortelių schemos priverstinai inicijuotas 
lėšų grąžinimas Kortelės turėtojui. 

1.1.14. Duomenų apsaugos įstatymas – visi galiojantys duomenų apsaugos ir 
privatumo įstatymai ar kiti teisės aktai, įskaitant visus Lietuvos Respublikoje 
įgyvendinamus įstatymus ir kitus teisės aktus bei Europos Sąjungos Bendrąjį 
duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679. 

1.1.15. Užstatas – fiksuota iš anksto Prekybininko sumokėta suma arba pajamų 
dalis, kurią „ConnectPay“ rezervavo nustatytam laikotarpiui ir kuria 
užtikrinami finansiniai reikalavimai Prekybininkui, kylantys iš ginčytinų 
Operacijų, Grąžinimų, Mokėjimo operacijų ginčijimų ir visų kitų Prekybininko 
finansinių įsipareigojimų. 

1.1.16. El. parduotuvė – elektroninė prekybos vieta, kurioje Prekybininkas siūlo savo 
prekes ir (arba) paslaugas Mokėtojams ir kurioje Mokėtojas gali atsiskaityti 
už prekes ir (arba) paslaugas naudodamas Mokėjimo būdą (-us).  

1.1.17. Intelektinės nuosavybės teisės – visos teisės, egzistuojančios dabar ar 
atsirasiančios ateityje pagal patentų teisę, autorių teisę, duomenų ir 
duomenų bazių apsaugos teisę, komercinės paslapties teisę, prekių ženklų 
teisę, konkurencijos teisę, nepriklausomai nuo to, ar jos registruotos, 
neregistruotos ar gali būti registruotos ir ar jos egzistuoja tam tikroje (-se) 
konkrečioje (-se) šalyje (-se) ar bet kurioje kitoje pasaulio dalyje, ir visos kitos 
visų rūšių nuosavybės teises, įskaitant, be apribojimų, teises į domenų 
vardus, kurios gali būti periodiškai atnaujinamos ir plečiamos. 

1.1.18. Kliento pažinimo (angl. Know Your Customer, KYC) procesas – verslo 
procesas, kurio metu tikrinama jo klientų tapatybė ir vertinamas jų 
tinkamumas, taip pat galima neteisėtų ketinimų verslo santykių atžvilgiu 
rizika.  

1.1.19. Prekybininkas arba Klientas – „ConnectPay“ klientas, nurodytas šios 
Sutarties Specialiosiose sąlygose, kuris parduoda prekes ir (arba) paslaugas 
internetu. 

1.1.20. Šalis arba Šalys – i) „ConnectPay“; ii) Prekybininkas; iii) „ConnectPay“ ir 
Prekybininkas, jei leidžiama pagal kontekstą. 

1.1.21. Mokėtojas – vieno ar daugiau Mokėjimo būdų naudotojas, mokantis 
Prekybininkui už jo prekes ir (arba) paslaugas. 

1.1.22. Mokėjimų priėmimo paslauga – „ConnectPay“ Prekybininkui teikiama 
paslauga, leidžianti Prekybininkui apdoroti ir priimti Mokėtojo Operacijas. 

1.1.23. Mokėjimo sistema – „ConnectPay“ priklausanti sistema, leidžianti 
Prekybininkams naudotis Mokėjimų priėmimo paslauga. 
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1.1.24. Mokėjimo būdas (-ai) – Mokėtojų galimybės sumokėti už Prekybininko 
Mokėtojams siūlomas prekes ir (arba) paslaugas, kaip nurodyta šios 
Sutarties Specialiosiose sąlygose. 

1.1.25. Mokėjimo būdo paslaugų teikėjas – licencijuotas mokėjimo paslaugų 
teikėjas, kuris yra atitinkamo Mokėjimo būdo operatorius. Jei konkretų 
Mokėjimo būdą siūlo „ConnectPay“, „ConnectPay“ yra Mokėjimo būdo 
paslaugų teikėjas konkretaus Mokėjimo būdo atžvilgiu. 

1.1.26. Mokėjimo būdo (-ų) naudojimo sąlygos – konkrečios taisyklės, susijusios 
su tam tikru (-ais) Mokėjimo būdu (-ais), kurios laikomos neatsiejama šios 
Sutarties dalimi (jei taikoma). 

1.1.27. Privatumo politika – privatumo dokumentas, kuriame pateikiama 
informacija apie asmens duomenų tvarkymą. Privatumo politika skelbiama 
„ConnectPay“ interneto svetainėje adresu https://connectpay.com/ ir prieš 
sudarydamas šią Sutartį, Prekybininkas turi atidžiai ją perskaityti. 

1.1.28. Grąžinimas – Prekybininko „ConnectPay“ pateiktas prašymas grąžinti 
Mokėtojui ankstesnės Operacijos lėšas už prekes ar paslaugas, įsigytas iš 
Prekybininko. Grąžinama suma negali viršyti atitinkamos ankstesnės 
Operacijos sumos. Pinigai gali būti grąžinami už grąžintas prekes, atšauktas 
paslaugas arba įvykus ankstesnio pirkinio kainos pakoregavimui. Atkreipkite 
dėmesį, kad Prekybininkams bus leista naudotis šia funkcija, kai ji bus 
aprašyta Techninėse specifikacijose. 

1.1.29. Reguliavimo institucija – bet kuri institucija, reguliuojanti „ConnectPay“ 
veiklą ar operacijas, įskaitant Lietuvos banką, Finansinių nusikaltimų tyrimo 
tarnybą, Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir kitas institucijas. 

1.1.30. Atsiskaitomoji sąskaita – Prekybininko vardu atidaryta mokėjimo sąskaita, 
į kurią „ConnectPay“ perveda Prekybininkui priklausančias Atsiskaitymo 
lėšas. Atsiskaitomosios sąskaitos duomenys pateikti šios Sutarties 
Specialiosiose sąlygose. 

1.1.31. Atsiskaitymo lėšos – pajamos, kurias „ConnectPay“ renka Prekybininko 
vardu ir turi sumokėti Prekybininkui. 

1.1.32. Techninės specifikacijos – neatsiejama šios Sutarties dalimi laikoma 
Prekybininkui reikalinga informacija, kad jis galėtų atlikti techninę integraciją 
tarp Prekybininko sistemų ir Mokėjimo sistemos ir valdyti Mokėjimo sistemą 
naudodamas pasirinktą (-us) Mokėjimo būdą (-us), kurį (-iuos) „ConnectPay“ 
suteikė Prekybininkui. Techninės specifikacijos pateikiamos TPS naudojimo 
sąlygų priede. 

1.1.33. Bendrosios sąlygos – bendrosios „ConnectPay“ paslaugų teikimo sąlygos, 
laikomos neatsiejama šios Sutarties dalimi. Bendrosios sąlygos skelbiamos 
„ConnectPay“ interneto svetainėje axdresu https://connectpay.com/ ir prieš 
sudarydamas šią Sutartį, Prekybininkas turi atidžiai jas perskaityti. 

1.1.34. Operacija – pajamų iš Mokėtojo mokėjimo sąskaitos surinkimas per 
Mokėjimo sistemą Prekybininko naudai. 

1.2. Kitos šioje Sutartyje iš didžiosios raidės vartojamos sąvokos turi Bendrosiose 
sąlygose joms priskirtą reikšmę arba šios Sutarties tekste joms priskirtą reikšmę. 
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2. BENDROSIOS NUOSTATOS 

2.1. Šią Sutartį sudaro „ConnectPay“ ir Prekybininkas. Prekybininkas patvirtina, kad jis 
atidžiai perskaitė ir priėmė Sutartį su visomis jos neatsiejamomis dalimis, t. y.: 

2.1.1. Bendrosiomis sąlygomis; 

2.1.2. Mokėjimo paslaugų sąlygomis; 

2.1.3. Mokėjimų internetu priėmimo sutarties bendrosiomis sąlygomis; 

2.1.4. Mokėjimo būdo (-ų) naudojimo sąlygomis (jei taikoma); 

2.1.5. Bendrosiomis sąlygomis; 

2.1.6. Privatumo politika; 

2.1.7. TPS naudojimo sąlygomis; 

2.1.8. Techninėmis specifikacijomis. 

Esant neatitikimams tarp šios Sutarties ir 2.1.4–2.1.8 punktuose išvardytų 
dokumentų, pirmenybė teikiama šiai Sutarčiai. 

2.2. „ConnectPay“ suteikia Prekybininkui neperleidžiamą ir neišimtinę teisę naudotis 
Mokėjimo sistema ir Mokėjimų priėmimo paslaugomis. „ConnectPay“: 

2.2.1. pateikia Prekybininkui Technines specifikacijas; 

2.2.2. prijungia Prekybininką prie pasirinkto (-ų) Mokėjimo būdo (-ų), kaip nurodyta 
šios Sutarties Specialiosiose sąlygose; 

2.2.3. apdoroja Operacijas ir priima lėšas iš STMPT, kad vėliau būtų galima įvykdyti 
atsiskaitymą; 

2.2.4. atsiskaito su Prekybininku; 

2.2.5. pateikia Prekybininkui Operacijos duomenis. 

2.3.     Prekybininkas sutinka, kad ConnectPay turi išimtinę teisę neleisti Prekybininkui 
naudoti vieno ar kelių Mokėjimo būdų dėl jo vidinių rizikos valdymo priežasčių, 
Mokėjimo būdo paslaugų teikėjo vidinių rizikos valdymo priežasčių ar kitų pateisinamų 
priežasčių (pavyzdžiui, Prekybininko sutartis su kitais mokėjimo paslaugų teikėjais 
nutraukta Kortelių schemos ar vyriausybinės institucijos nurodymu arba Prekybininkas 
nepatenka į Mokėjimo būdo paslaugų teikėjų jurisdikciją, ir kita). 

 

3. TECHNINĖ INTEGRACIJA 

3.1. „ConnectPay“ pateikia Prekybininkui Technines specifikacijas, įskaitant Mokėjimo 
sistemos sąsajos dokumentus, kurių reikia norint įgyti prieigą prie pasirinkto (-ų) 
Mokėjimo būdo (-ų) ir sukurti su juo (jais) sąsają. 

3.2. Prekybininkas turi laikytis pagrįstų „ConnectPay“ nurodymų dėl Prekybininko 
sistemų ir Mokėjimo sistemos integracijos testavimo. Prekybininkas sutinka, kad 
neteisinga integracija gali turėti įtakos Mokėjimų priėmimo paslaugų naudojimui. 
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3.3. „ConnectPay“ turi teisę prašyti Prekybininko pakeisti techninės integracijos 
nuostatas. Tokiu atveju „ConnectPay“ pateikia Prekybininkui atnaujintas 
instrukcijas. Norėdamas toliau naudotis Mokėjimų priėmimo paslaugomis, 
Prekybininkas turės atlikti prašomus pakeitimus. Visi tokie Prekybininko įrangos 
nuostatų pakeitimai vykdomi Prekybininko lėšomis. 

3.4. Prekybininkas įsipareigoja nedelsdamas pranešti „ConnectPay“ apie bet kokius 
Sistemos / „ConnectPay“ Mokėjimo sistemos veikimo sutrikimus, apie kuriuos 
sužino naudodamasis Mokėjimų priėmimo paslaugomis. 

 

4. PREKYBININKO ĮSIPAREIGOJIMAI 

4.1. Prekybininkas įsipareigoja pateikti „ConnectPay“ visą informaciją ir dokumentus, 
būtinus Prekybininko Kliento pažinimo ir rizikos vertinimo procedūrai bei jo El. 
parduotuvės vertinimui atlikti (įskaitant, be kita ko: URL adresą, informaciją apie El. 
parduotuvėje siūlomas prekes ir (arba) paslaugas ir kt.), taip pat įrodymus apie tai, 
kad Prekybininkas laikosi Sutartyje ir Taikomoje teisėje numatytų įsipareigojimų. 
Prekybininkas patvirtina, kad „ConnectPay“ pradeda teikti Mokėjimų priėmimo 
paslaugą tik tuo atveju, jei Prekybininkas pateikia visą informaciją ir dokumentus, 
kurių „ConnectPay“ pagrįstai prašo, kad galėtų atlikti Kliento pažinimo / PPP 
procedūras ir įvertinti Prekybininko bei jo El. parduotuvės keliamą riziką. 

4.2. Prekybininkas turi užtikrinti visos „ConnectPay“ pateiktos informacijos, kurią 
Prekybininkas turi pateikti pagal Sutartį, tikslumą ir išsamumą. Prekybininkas 
įsipareigoja nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas po įvykusių 
pasikeitimų, informuoti „ConnectPay“ apie visus Prekybininko pateiktos informacijos 
ar dokumentų pasikeitimus, kurie gali įvykti atitinkamu metu, įskaitant, bet kita ko, 
informaciją, pateiktą Prekybininko integravimo procedūros metu, taip pat 
informaciją, susijusią su Prekybininko verslu, finansine būkle, teisiniu statusu, 
įmonės struktūra ir naudos gavėjais, El. parduotuvės URL, El. parduotuvėje 
siūlomomis prekėmis ir (arba) paslaugomis, naujų El. parduotuvių, kuriose bus 
integruotas (-i) Mokėjimo būdas (-ai), atidarymu ir kt. 

4.3. Šalių verslo santykių metu „ConnectPay“ prašymu Prekybininkas, siekdamas 
tinkamai sumažinti PPP ir kitas Prekybininko keliamas rizikas, pateikia papildomą 
informaciją ir (arba) dokumentus, susijusius su Prekybininku ir (arba) jo vykdoma 
veikla ir El. parduotuve, taip pat atnaujina anketą ir pateikia visus papildomus, 
patvirtinamuosius dokumentus, duomenis ir informaciją, susijusius su Kliento 
pažinimo ir rizikos valdymo procesais, kad užtikrintų Taikomos teisės nuostatų 
laikymąsi. 

4.4. Prekybininkas užtikrina, kad jo IT ir valdymo sistemos bei procesai būtų naudojami 
taip, kad būtų sukurta sąsaja su Mokėjimo sistema remiantis „ConnectPay“ 
pateiktomis Techninėmis specifikacijomis ir naudojimo instrukcijomis. 

4.5. Prekybininkas taip pat užtikrina, kad tarp Šalių besitęsiančių verslo santykių metu, 
Prekybininkas (ir jo E-parduotuvė) laikysis Taikomos teisės, taip pat Kortelių 
schemos taisyklių, Mokėjimo būdo (-ų) naudojimo taisyklių (jei taikoma), jei 
Prekybininkas kaip Mokėjimo būdą naudoja Mokėjimą kortele. 

4.6. Prekybininkas įsipareigoja užtikrinti, kad jo El. parduotuvė teiktų aktualią, išsamią, 
tikslią ir skaidrumo principus atitinkančią informaciją apie Prekybininką, jo siūlomas 
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prekes ir (arba) paslaugas, pagrindinę iki sutarties sudarymo teikiamą informaciją ir 
kitą atitinkamą informaciją pagal Taikomą teisę, t. y. įskaitant, be kita ko: 

4.6.1. Prekybininko pavadinimą, įmonės ar kitą registracijos kodą, registruotosios 
buveinės adresą; 

4.6.2. Prekybininko kontaktinius duomenis (el. paštą, pašto adresą, telefono 
numerį ir kt.); 

4.6.3. išsamų prekių ir (arba) paslaugų aprašymą; 

4.6.4. mokėjimo už prekes ir (arba) paslaugas sąlygas (išsamesnę informaciją 
apie Mokėjimo būdus, valiutą ir kt.); 

4.6.5. pristatymo sąlygas (pristatymo laiką, mokesčius ir kt.); 

4.6.6. prekių ir (arba) paslaugų užsakymo atšaukimo sąlygas; 

4.6.7. prekių grąžinimo sąlygas; 

4.6.8. duomenų apsaugos politiką; 

4.6.9. „ConnectPay“ paprašius, „ConnectPay“ arba mokėjimo būdo (-ų) logotipą. 

4.7.     Prekybininkas užtikrina, kad jis laikosi visų savo E-parduotuvėje nurodytų sąlygų 
pagal 4.6. punktą, taip pat tinkamai aptarnauja Mokėtojus, laiku reaguoja į Mokėtojo 
pretenzijas, ir siekia ginčus su Mokėtojais spręsti taikiai, ne teismo tvarka. 

4.8.     Prekybininkas užtikrina, kad, Mokėtojui atsisakius įsigytų prekių ir (ar) paslaugų arba 
jei Prekybininkas netinkamai pristato prekes ir (ar) paslaugas, Prekybininkas, gavęs 
atitinkamą informaciją, pagal savo prekių ir (ar) paslaugų užsakymo atšaukimo 
sąlygas, iš dalies arba visiškai grąžina Mokėtojui Operacijos sumą. 

4.9.     Jei Prekybininkas, kaip Mokėjimo būdą, naudoja Mokėjimą kortele, Prekybininkas 
įsipareigoja: 

4.9.1. gavęs pranešimą apie Mokėjimo operacijų ginčijimą iš ConnectPay, 
Prekybininkas informuoja ConnectPay apie savo sprendimą per 3 kalendorines 
dienas: tai yra atlikti Mokėjimo operacijų ginčijimo procedūrą, arba ją ginčyti, 
pateikiant ConnectPay Operaciją patvirinančius dokumentus. Jei Prekybininkas 
nesutinka su Mokėtojo skundu ir jį ginčija, Prekybininkas padengia visas su ginču 
susijusias išlaidas, įskaitant komisinį mokestį už skundo ir apeliacinio skundo 
nagrinėjimą bei galimas arbitražo išlaidas; 
 

4.9.2. bendradarbiauti su ConnectPay ir suteikti reikiamą pagalbą kilus ginčui dėl 
Kortelių turėtojų Operacijų elektroninėje parduotuvėje; 
 

4.9.3. ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo prašymo gavimo (faksu, el. paštu, 
registruotu paštu ar kitu būdu, kai gali būti patvirtintas pristatymo faktas) išsiųsti 
ConnectPay prašomų Operaciją patvirtinančių dokumentų kopijas. Jeigu 
Prekybininkas negali išsiųsti prašomų dokumentų per nurodytą terminą, jis turi 
apie tai informuoti raštu ir nurodyti informacijos pateikimo datą bei priežastį, kodėl 
informacija nebuvo išsiųsta laiku arba iš viso neišsiųsta. 
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4.10. Be Bendrosiose sąlygose nustatytų Prekybininko įsipareigojimų, naudojantis 
Mokėjimų priėmimo paslauga Prekybininkui draudžiama (toliau – Draudžiama 
veikla): 

4.10.1. teikti Mokėtojams melagingą, klaidinančią ar neteisingą informaciją; 

4.10.2. pardavinėti prekes ir (arba) paslaugas už kainą, kuri neatitinka jų tikrosios 
vertės; 

4.10.3. reikalauti, kad Mokėtojai pateiktų informaciją, kuri nėra būtina Operacijai 
įvykdyti ir (arba) prekėms pristatyti ar paslaugoms teikti; 

4.10.4. vykdyti bet kokius veiksmus, kurie diskriminuotų Mokėjimo būdą (-us), 
palyginti su kitomis El. parduotuvėje integruotomis mokėjimo priemonėmis 
(pavyzdžiui, draudžiama didinti prekių ir (arba) paslaugų kainą dėl to, kad 
Mokėtojas pasirenka mokėti už jas, naudodamas Mokėjimo būdą (-us), 
versti Mokėtoją naudoti kitas mokėjimo priemones dėl prekių ir (arba) 
paslaugų kainos ir kt.). Ši nuostata neriboja galimybės pritaikyti nuolaidą 
remiantis Mokėjimų įstatymo 11 straipsniu arba Antrosios mokėjimo 
paslaugų direktyvos 60 straipsniu; 

4.10.5. leisti trečiosioms šalims naudotis Mokėjimų priėmimo paslaugomis 
Prekybininko vardu; 

4.10.6. pardavinėti prekes ir (arba) paslaugas, kurias draudžia Taikoma teisė; 

4.10.7. pardavinėti prekes ir (arba) paslaugas, apie kurias nebuvo pranešta ir kurios 
nebuvo suderintos su „ConnectPay“; 

4.10.8. po sėkmingo Operacijos įvykdymo nepristatyti prekių ir (arba) neteikti 
paslaugų; 

4.10.9. naudotis Mokėjimų priėmimo paslauga el. parduotuvėje, apie kurią nebuvo 
pranešta ir kuri nebuvo suderinta su „ConnectPay“. 

4.10.10. perleisti arba bandyti perleisti savo finansinę atsakomybę, prašant 
Mokėtojo atsisakyti ginčo teisių; 

4.10.11. saugoti ir tretiesiems asmenims atskleisti Kortelės turėtojo duomenis, 
kortelės numerį, kortelės galiojimo datą, CVC/CVV ir bet kokią kitą 
informaciją, susijusią su kortelės ar Kortelės turėtojo priėmimu. Ši 
Prekybininko atsakomybė yra neterminuota. 

4.10.12. pateikti vykdymui Operaciją, kuri yra apgaulinga ar neleistina Kortelės 
turėtojo, kai Prekybininkas apie tai žino arba turėjo žinoti; taip pat Operaciją, 
kuri vykdoma dėl nesąžiningo tikslo susitarus su Prekybininku.  

 

5. ATSISKAITYMAS 

5.1. Prekybininkas turi pateikti Operacijas apdoroti vadovaudamasis Techninėmis 
specifikacijomis ir kitais „ConnectPay“ nustatytais reikalavimais. 

5.2. „ConnectPay“ atsiskaito su Prekybininku sumokėdama tik tas Atsiskaitymo lėšas, 
kurios atitinka toliau nurodytus reikalavimus: 

5.2.1. Operacija buvo patvirtinta laikantis Sutarties nuostatų; 
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5.2.2. Mokėtojo STMPT nesulaikė Operacijos ir „ConnectPay“ gavo atitinkamas 
Atsiskaitymo lėšas; 

5.2.3. Mokėjimų priėmimo paslaugos ar Atsiskaitymo lėšos nebuvo sustabdytos 
remiantis šios Sutarties 9 skirsnyje ar Bendrosiose sąlygose išdėstytomis 
nuostatomis. 

5.3. Atsiskaitymo lėšos yra pervedamos į Prekybininko Atsiskaitomąją sąskaitą šios 
Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytu periodiškumu. 

5.4. Prekybininkas turi atidžiai išnagrinėti Operacijas, už kurias buvo atliktas 
atsiskaitymas, ir nedelsdamas raštu pranešti „ConnectPay“ apie pastebėtus 
neatitikimus. Bet kuriuo atveju, jei per 3 mėnesius nuo atsiskaitymo sumokant 
Atsiskaitymo lėšas negaunama jokių prieštaravimų, laikoma, kad „ConnectPay“ 
visiškai atsiskaitė su Prekybininku. 

5.5. Jei prašoma atlikti Grąžinimą, Prekybininkas sutinka, kad „ConnectPay“ grąžins 
Mokėtojui visą Operacijos sumą arba jos dalį, gavusi atitinkamus Prekybininko 
nurodymus, išsiųstus per Mokėjimo sistemą. Grąžinimas atliekamas tokiu pačiu 
būdu, kaip ir įvykdyta Operacija. „ConnectPay“ gali taikyti už Grąžinimo paslaugą 
mokesčius, nurodytus Sutarties Specialiosiose sąlygose. Prekybininkas sutinka, kad 
„ConnectPay“ arba Mokėjimo būdo paslaugų teikėjas, remdamasis rizikos vertinimo 
valdymu, gali taikyti Grąžinimų skaičiaus arba apimties limitus. Prekybininkas gali 
neturėti galimybės vykdyti Grąžinimus, jeigu jie viršija nustatytus limitus. 

 

6. MOKESČIAI  

6.1. Mokėjimų priėmimo paslaugoms gali būti taikomi šie mokesčiai: 

6.1.1. Mėnesinis mokestis, mokamas už kiekvieną mėnesį, kurį naudojama 
Mokėjimų priėmimo paslauga. Mokestis mokamas už visą mėnesį, 
nepriklausomai nuo naudojimosi Mokėjimų priėmimo paslauga trukmės; 

6.1.2. Fiksuotas mokestis, apskaičiuojamas kaip fiksuota suma už kiekvieną 
Operaciją; 

6.1.3. Kintamas mokestis, apskaičiuojamas kaip kiekvienos Operacijos vertės 
dalis. Kintamas mokestis negali būti mažesnis už mažiausią sumą ir negali 
viršyti didžiausios sumos, nustatytos Sutarties Specialiosiose sąlygose; 

6.1.4. Grąžinimo mokestis, apskaičiuojamas kaip fiksuota suma už kiekvieną 
grąžinamą Operaciją; 

6.1.5. kiti mokesčiai, nurodyti šios Sutarties Specialiosiose sąlygose. 

6.2. Taikomas mokesčio tipas ir dydis, taip pat mažiausios ir didžiausios mokesčių 
sumos yra nustatomos šios Sutarties Specialiosiose sąlygose. 

6.3. Mokesčiai gali būti išskaičiuojami šiais būdais: 

6.3.1. Mokesčiai išskaičiuojami iš Atsiskaitymo lėšų prieš įvykdant atsiskaitymą 
su Prekybininku.  Faktinė suma, kurią „ConnectPay“ sumoka Prekybininkui, 
apskaičiuojama taip:  

  (Bendra Operacijų suma) – (Mokesčiai) = (Atsiskaitymo lėšos). 
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6.3.2. Mokesčiai nurašomi nuo Prekybininko „ConnectPay“ sąskaitos šios 
Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytu periodiškumu. 

6.4. Taikomas nurašymo būdas ir periodiškumas (jei taikoma) yra nustatomi šios 
Sutarties Specialiosiose sąlygose. 

6.5. Nepažeidžiant pirmiau išdėstytų nuostatų, Mėnesinis mokestis išskaičiuojamas 
kartą per mėnesį iš Atsiskaitymo lėšų ir (arba) nurašomas nuo Prekybininko 
„ConnectPay“ sąskaitos. 

6.6. „ConnectPay“ pasilieka teisę taikyti 0,1 proc. palūkanas už įsipareigojimų nevykdymą 
už kiekvieną pažeidimo dieną. 

6.7. Visus banko pervedimų mokesčius ir rinkliavas, susijusias su mokesčių mokėjimu, 
moka Prekybininkas (ši nuostata netaikoma, kai „ConnectPay“ įvykdo atsiskaitymą į 
Prekybininko „ConnectPay“ sąskaitą, tokiu atveju tokiai sąskaitai ir joje atliekamoms 
operacijoms taikomi tik įprasti mokesčiai). 

6.8. Jei kuris nors pagal šią Sutartį Prekybininkui taikomų mokesčių nesumokamas, 
Prekybininkas sutinka, kad iš Prekybininko „ConnectPay“ sąskaitos likučio bet kuriuo 
metu be išankstinio įspėjimo gali būti išskaičiuotos atitinkamos mokėtinos 
mokesčių sumos. 

6.9. Kitos taisyklės, susijusios su mokesčiais ir rinkliavomis, yra išdėstytos Bendrosiose 
sąlygose. 

 

7. UŽSTATAS 

 

7.1. „ConnectPay“ turi teisę savo išimtine nuožiūra nustatyti Užstatą toliau nurodytu 
būdu: 

7.1.1. fiksuota suma (Fiksuotas užstatas); arba 

7.1.2. Užstatas, apskaičiuojamas Operacijų pagrindu (Kintamas užstatas). 

7.2. Fiksuotas užstatas: 

7.2.1. Fiksuotą užstatą Prekybininkas perveda „ConnectPay“ per 3 (tris) Darbo 
dienas nuo šios Sutarties pasirašymo dienos ir jis yra saugomas visą 
Sutarties galiojimo laikotarpį ir atitinkamą laikotarpį po jo, numatytą 
Sutarties Specialiosiose sąlygose; 

7.2.2. tuo atveju, jei „ConnectPay“ panaudojo Fiksuotą užstatą, kad būtų įvykdyti 
Prekybininko įsipareigojimai „ConnectPay“ atžvilgiu, Prekybininkas 
įsipareigoja sumokėti papildomą sumą, kurią sumokėjus būtų pasiektas 
sutartas Fiksuoto užstato lygis; 

7.2.3. „ConnectPay“ turi teisę vienašališkai bet kuriuo metu nustatyti arba 
koreguoti Fiksuotą užstatą. Tuo atveju, jei Prekybininkas neperveda Fiksuoto 
užstato sumos per „ConnectPay“ nurodytą laikotarpį, „ConnectPay“ turi teisę 
vienašališkai suformuoti Fiksuotą užstatą iš Atsiskaitymo lėšų arba 
Prekybininko „ConnectPay“ sąskaitos likučio ir saugoti jį tam tikrą laikotarpį, 
apie kurį Prekybininkas informuojamas ne vėliau kaip prieš 3 (tris) Darbo 
dienas. 
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7.3. Kintamas užstatas: 

7.3.1. Kintamo užstato suma bus apskaičiuojama Operacijų pagrindu. Tai reiškia, 
kad dalį galutinės kiekvienos Operacijos sumos „ConnectPay“ rezervuos 
Sutarties Specialiosiose sąlygose nustatytam laikotarpiui; 

7.3.2. „ConnectPay“ gali savo išimtine nuožiūra, iš anksto raštu įspėjusi 
Prekybininką, bet kuriuo metu nustatyti arba pakoreguoti Kintamą užstatą.  

7.4. Pasibaigus Užstato terminui, likusi „ConnectPay“ nepanaudota Užstato suma bus 
grąžinta Prekybininkui, įvykdant už ją atsiskaitymą. 

7.5. Išsami informacija apie Užstato tipą, sumą ir laikotarpį nurodoma Sutarties 
Specialiosiose sąlygose. 

7.6. Prekybininkas sutinka, kad negalės naudotis ar įgyti prieigą prie Užstato lėšų. 

7.7. Prekybininkas patvirtina ir leidžia „ConnectPay“ išskaičiuoti pagal Sutartį jai 
mokėtinas sumas (įskaitant Grąžinimus, Mokėjimo operacijų ginčijimus, Mokesčius, 
baudas ir kitas mokėtinas sumas) iš Užstato. 

7.8. Užstato tipas ir suma priklauso nuo Prekybininko verslo rizikos lygio ir, nustatydama 
Prekybininkui taikomą Užstato sumą, „ConnectPay“ gali atsižvelgti į toliau nurodytus 
veiksnius: 

7.8.1. Prekybininko finansinę būklę; 

7.8.2. nuolat Prekybininkui tenkantį operacijų ginčijimo (angl. chargeback) 
koeficientą; 

7.8.3. pretenzijas Prekybininkui; 

7.8.4. Prekybininko veiklos pobūdį; 

7.8.5. riziką, kurią Prekybininkas kelia „ConnectPay“; 

7.8.6. Prekybininko veiklos pasikeitimus: t. y. Prekybininkas nutraukia ar grasina 
nutraukti veiklą ar esminę jos dalį, Prekybininkas tampa nemokus, 
Prekybininkas pakeičia savo veiklos pobūdį ir kt.; 

7.8.7. jei Prekybininkas gauna per didelį ar neįprastą STMPT ar policijos, ar 
reguliavimo institucijų paklausimų dėl Prekybininko veiklos, kurie yra susiję 
su faktiniais ar įtariamais sukčiavimo finansiniais nusikaltimais ar kitais 
nusižengimais, skaičių. 

7.9. Prekybininkas negali įkeisti, perleisti, naudoti kaip įkeistą turtą ar kitaip suvaržyti 
Užstato ir kitų sumų, kurias „ConnectPay“ išskaičiuoja pagal šią Sutartį. 

8. AUDITAI 
8.1. ConnectPay arba bet kuris „ConnectPay“ nurodytas subjektas (pvz., Mokėjimo būdo 
paslaugų teikėjas) turi teisę atlikti metinius arba incidentais pagrįstus vidinius 
Prekybininko verslo, sistemų ir patalpų arba susijusių su Prekybininku vietų ar sistemų, 
auditus. Prekybininkas užtikrina, kad audito metu būtų suteikta reikiama prieiga. 
Prekybininkas įsipareigoja apmokėti visas išlaidas, susijusias su auditu. 

 

9. MOKĖJIMŲ PRIĖMIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUSTABDYMAS 
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9.1. Be Bendrosiose sąlygose išdėstytų „ConnectPay“ teisių, „ConnectPay“ turi teisę 
blokuoti Prekybininko prieigą prie Mokėjimo būdo (-ų), sustabdyti Mokėjimų 
priėmimo paslaugų Prekybininkui teikimą, blokuoti Atsiskaitymo lėšas, naudoti kitas 
Bendrosiose sąlygose numatytas priemones tuo atveju, jei: 

9.1.1. Prekybininkas užsiiminėja arba „ConnectPay“ turi pagrindo įtarti, kad 
Prekybininkas gali užsiiminėti šios Sutarties 4.10 punkte arba Bendrosiose 
sąlygose numatyta Draudžiama veikla; 

9.1.2. Prekybininkas pažeidžia arba „ConnectPay“ turi pagrindo įtarti, kad 
Prekybininkas gali būti pažeidęs šios Sutarties nuostatas arba bet kurias 
kitas Mokėjimų priėmimo paslaugoms taikomas sąlygas; 

9.1.3. „ConnectPay“ pagrįstai įtaria, kad Mokėjimo būdas (-ai) naudojamas (-i) 
neteisėtai ar apgaulingai; 

9.1.4. Prekybininkas nevykdo savo įsipareigojimų Mokėtojams, pavyzdžiui, 
nepristato prekių ar nesuteikia paslaugos, už kurią Mokėtojas sumokėjo; 

9.1.5. iš „ConnectPay“ to reikalaujama remiantis teisės aktais, įskaitant 
Reguliavimo institucijos reikalavimus. 

9.2. Jei Prekybininkas, kaip Mokėjimo būdą, naudoja Mokėjimą kortele, Prekybininkas 
patvirtina, kad ConnectPay turi teisę:  

9.2.1. sulaikyti Operacijos lėšas iki 5 darbo dienų, jeigu pagal Kortelių schemos 
reikalavimus ar rekomendacijas Operacija turi būti patikrinta; 

9.2.2.  sulaikyti Operacijos lėšas iki 180 dienų, jeigu pagal Kortelių schemos taisykles, 
buvo pateiktas prašymas Mokėjimo operacijų ginčijimui arba kyla reali grėsmė, kad 
toks prašymas bus pateiktas. 

9.3. Prekybininkas prisiima ir kompensuoja visus „ConnectPay“ nuostolius, patirtus dėl 
pirmiau nurodyto draudimo pažeidimo. 

9.4. Prekybininkas sutinka, kad jei „ConnectPay“ arba Mokėjimo būdo paslaugų teikėjas 
mano, kad Operacija yra apgaulinga arba neteisėta, atitinkama Operacija bus 
atmesta arba atšaukta. 

9.5. „ConnectPay“, pateikusi Prekybininkui išankstinį rašytinį įspėjimą, turi teisę nutraukti 
arba sustabdyti Mokėjimų priėmimo paslaugų teikimą iki tol, kol Prekybininkas 
visiškai įvykdys savo Mokesčių mokėjimo ir kitus įsipareigojimus „ConnectPay“. 

9.6. Prekybininkas įsipareigoja pranešti „ConnectPay“ apie visus faktinius ir įtariamus 
Mokėtojų sukčiavimus šiems naudojant bet kurį (-iuos) Mokėjimo būdą (-us). 

 

10. ATSAKOMYBĖ 

10.1. Priimdama lėšas iš STMPT, „ConnectPay“ veikia ne kaip pagrindinis užsakovas, o 
priima lėšas Prekybininko vardu. Atitinkamai, Prekybininkas yra visiškai atsakingas 
Mokėtojams už savo parduodamas prekes ir paslaugas, visų reikalingų sutikimų 
gavimą ir visos informacijos jiems pateikimą, kaip to reikalaujama pagal Taikomą 
teisę. 

10.2. Prekybininkas užtikrina, kad Mokėjimų priėmimo paslaugos nebūtų naudojamos 
pinigų plovimui, teroristų finansavimui, sukčiavimui ar bet kokiems kitiems 
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finansiniams nusikaltimams, taip pat Draudžiamai veiklai, kaip nustatyta šios 
Sutarties 4.7 punkte ar Bendrosiose sąlygose, vykdyti; taip pat jis užtikrina, kad 
Operacijų lėšos nėra nusikalstamos veikos pajamos. 

10.3. Prekybininkas yra atsakingas už tiesioginius nuostolius (t. y. visas baudas, žalą, 
išlaidas ir (arba) visas susijusias sąnaudas (įskaitant pagrįstai patirtas teisines 
išlaidas)), kurie atsiranda arba yra patiriami dėl Prekybininko įvykdyto: 

10.3.1. duomenų saugumo įsipareigojimų ir (arba) Duomenų apsaugos įstatymų 
pažeidimo; 

10.3.2. bet kokių Taikomos teisės reikalavimų, numatytų kovos su pinigų plovimu, 
teroristų finansavimu, sukčiavimu ir visuose kituose kovos su finansiniais 
nusikaltimais įstatymuose ir kituose teisės aktuose, pažeidimo; 

10.3.3. bet kokių esminių šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymo; 

10.3.4. bet kurio Prekybininko darbuotojo, dukterinės įmonės, agento tyčinio 
nusižengimo ar tyčinio elgesio, susijusio su bet kuriai Šaliai pagal šią Sutartį 
taikomais įsipareigojimais; 

10.3.5. bet kokios apgaulingos Operacijos ir (arba) kitos Operacijos, kai mokėjimas 
atliekamas už prekes ir (arba) paslaugas, kurios yra draudžiamos remiantis 
Taikoma teise. 

10.3.6. bet kokio Mokėjimo operacijų ginčijimo reikalavimo. 

10.4. ConnectPay, siūlydama Mokėjimą kortele, kaip Mokėjimo būdą, veikia kaip 
mokėjimo tarpininkas, ir yra: 

10.4.1. atsakinga už visus veiksmus, neveikimą, Kortelės turėtojo ginčus ir kitas su 
Kortelės turėtojo klientų aptarnavimu susijusias problemas, sukeltas Prekybininko; 

10.4.2.  atsakinga už kiekvieną Prekybininko įvykdytą Operaciją; 

todėl Prekybininkas yra atsakingas „ConnectPay“ už bet kokį aplaidų elgesį, susijusį su 
Kortelių turėtojais, taip pat už bet kokias Prekybininko atliktas Operacijas, ir atlygins 
visus „ConnectPay“ nuostolius, atsiradusius dėl to, kad Prekybininkas kaip Mokėjimo 
būdą naudojo Mokėjimą kortele. 

10.5. „ConnectPay“ gali savo išimtine nuožiūra išskaičiuoti visas baudas, žalą, išlaidas ir 
sąnaudas, už kurias atsakingas Prekybininkas, iš Atsiskaitymo lėšų, „ConnectPay“ 
sąskaitos likučio ir (arba) Užstato. Pasinaudojusi šia atskaitymo teise, „ConnectPay“ 
nepraranda teisės naudotis bet kokiomis kitomis pagal šią Sutartį jai suteikiamomis 
teisėmis ar teisių gynimo priemonėmis. 

10.6. Šioje Sutartyje numatyta „ConnectPay“ atsakomybė ribojama vadovaujantis toliau 
pateiktomis nuostatomis:  

10.6.1. „ConnectPay“ atsako tik už tiesioginius nuostolius, patirtus dėl tiesioginio ar 
esminio Sutarties pažeidimo; 

10.6.2. „ConnectPay“ neatsako už pasekminius ar netiesioginius nuostolius, 
pavyzdžiui, pelno, galimybių ar reputacijos praradimą; 

10.6.3. kompensacijos už nuostolius, kuriuos „ConnectPay“ sukėlė pažeidusi 
Sutartį, suma negali viršyti bendros mokesčių, kuriuos Prekybininkas 
sumokėjo „ConnectPay“ per paskutinius 12 (dvylika) mėnesių už suteiktas 
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Mokėjimų priėmimo paslaugas, sumos (kaip nustatyta šios Sutarties 6 
skirsnyje). Pirmiau nurodytas apribojimas taikomas visiems per mėnesį 
padarytiems pažeidimams. Jei neįmanoma apskaičiuoti 12 (dvylikos) 
mėnesių vidurkio, kompensacija apskaičiuojama atsižvelgiant į faktinę 
naudojimosi Mokėjimų priėmimo paslauga trukmę; 

10.6.4. „ConnectPay“ atsakomybės apribojimai netaikomi, jei tokie apribojimai 
draudžiami pagal Taikomą teisę. 

10.7. ConnectPay taip pat pripažįsta, kad negali perleisti ar bandyti perleisti savo 
finansinės atsakomybės prašydama Kortelių turėtojų atsisakyti ginčo teisių. 

10.8. Kitos su Šalių atsakomybe susijusios nuostatos išdėstytos Bendrosiose sąlygose. 

11. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS. NUTRAUKIMAS 

11.1. Ši Sutartis įsigalioja abiem Šalims pasirašius šios Sutarties Specialiąsias sąlygas. 

11.2. Šiai Sutarčiai įsigaliojus, ji galioja neterminuotai, išskyrus atvejus, kai ji nutraukiama 
anksčiau, kaip šioje Sutartyje numatyta toliau. 

11.3. Šalys turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį nenurodydamos priežasties, apie 
tai raštu įspėjusios kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. 

11.4. Taip pat „ConnectPay“ turi teisę nedelsdama nutraukti šią Sutartį ir Mokėjimų 
priėmimo paslaugų ir (arba) konkretaus (-ių) Mokėjimo būdo (-ų) teikimą 
Prekybininkui toliau nurodytais atvejais: 

11.4.1.  Prekybininko ar jo verslo rizika pasikeičia ir nebegali būti laikoma priimtina 
„ConnectPay“ arba Prekybininkas nepateikia „ConnectPay“ informacijos ar 
dokumentų, kurių buvo prašyta jų santykių metu; 

11.4.2. Prekybininkas pažeidžia arba „ConnectPay“ turi pagrindo įtarti, kad 
Prekybininkas gali būti pažeidęs bet kurį Prekybininko Mokėjimų priėmimo 
paslaugų naudojimui Taikomos teisės aktą, taip pat Kortelių schemos 
taisykles; 

11.4.3. „ConnectPay“ pagrįstai įtaria, kad Prekybininkas dalyvauja apgaulingoje ar 
nusikalstamoje veikloje arba yra su ja susijęs, veikia netinkamai, yra susijęs 
su ConnectPay, Mokėjimo būdo paslaugų teikėjo ar Kortelių schemos prekių 
ženklais ar verslo verslo santykiams kenksminga veikla ; 

11.4.4. jei tikėtina, kad Prekybininko veikla gali pakenkti Mokėjimo sistemos 
veikimui, „ConnectPay“ ar trečiųjų šalių pagrįstiems interesams ar verslo 
reputacijai; 

11.4.5. pasikeitus Prekybininko kontroliuojantiems asmenims;  

11.4.6. „ConnectPay“ privalo nutraukti Sutartį laikydamasi Taikomos teisės arba 
Reguliavimo institucijos nurodymo; 

11.4.7. tai padaryti ConnectPay reikalauja Mokėjimo būdo paslaugų teikėjas ar 
Kortelių schema; 

11.4.8. „ConnectPay“ netenka įgaliojimų teikti Mokėjimų priėmimo paslaugas; 

11.4.9. „ConnectPay“ negali teikti Mokėjimų priėmimo paslaugų ir (arba) konkretaus 
Mokėjimo būdo, nes trečiosios šalies paslaugų teikėjas, dalyvaujantis 
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teikiant Mokėjimų priėmimo paslaugas, nustojo ir (arba) nebegali teikti 
reikiamų paslaugų „ConnectPay“; 

11.4.10. Prekybininkas nesinaudoja Mokėjimų priėmimo paslauga 3 (tris) 
mėnesius iš eilės; 

11.4.11. kitais Sutartyje nustatytais atvejais. 

11.5. Nusprendusi ar privalėdama nutraukti Sutartį, „ConnectPay“ praneša apie tai 
Prekybininkui. Išskyrus atvejus, kai pagal Taikomus įstatymus reikalaujama kitaip, 
„ConnectPay“ nurodo Prekybininkui Sutarties nutraukimo priežastis. 

11.6. Jei Sutartis nutraukiama dėl šios Sutarties 11.4 punkte nurodytų priežasčių, 
„ConnectPay“ neprisiima atsakomybės už jokius Prekybininko patirtus nuostolius. 

11.7. Nutraukus šią Sutartį, Prekybininkas: 

11.7.1. pašalina Mokėjimo sistemos techninę sąsają; 

11.7.2. ištrina iš savo sistemų visus susijusius dokumentus; ir 

11.7.3. pašalina visas nuorodas į atitinkamą (-us) Mokėjimo būdą (-us) ir jų 
logotipus, prekių ženklus bei kitus atitinkamo (-ų) Mokėjimo būdo (-ų) 
ženklus, išskyrus atvejus, kai Prekybininkas turi prieigą prie to paties 
Mokėjimo būdo per trečiąją šalį; 

11.7.4. atlieka kitus „ConnectPay“ nurodytus veiksmus. 

11.8. „ConnectPay“ turi teisę vienašališkai pakeisti ir (arba) papildyti Sutartį, apie tai 
pranešdama Prekybininkui prieš 30 dienų. „ConnectPay“ turi teisę keisti ir (arba) 
papildyti: 
 
 

11.8.1. Bendrąsias šios Sutarties sąlygas; 

11.8.2. Specialiąsias šios Sutarties sąlygas; 

11.8.3. Mokėjimo būdo (-ų) naudojimo sąlygas. 

11.9. Laikoma, kad Prekybininkas sutiko su šiais pakeitimais, jei iki siūlomos pakeitimų 
įsigaliojimo dienos jis nepraneša „ConnectPay“, kad su jais nesutinka. 

11.10. „ConnectPay“ taip pat turi teisę vienašališkai pakeisti ir (arba) papildyti, kaip 
nustatyta atitinkamose šių dokumentų taisyklėse ir procedūrose:  

11.10.1. Bendrąsias sąlygas; 

11.10.2. Privatumo politiką; 

11.10.3. TPS naudojimo sąlygas; 

11.10.4. Technines specifikacijas. 

11.11. Kitos su Sutarties nutraukimu susijusios nuostatos išdėstytos Bendrosiose 
sąlygose. 

 

12. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ. PREKIŲ ŽENKLAI 
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12.1. Prekybininkas pripažįsta ir sutinka, kad visos šiuo metu egzistuojančios nuosavybės 
teisės, interesai ir Intelektinės nuosavybės teisės, taip pat visos tokios nuosavybės 
teisės, interesai ir kitos teisės, kurias „ConnectPay“ įgis į visą Mokėjimo sistemą 
vėliau, įskaitant, be apribojimų, teises į visą joje esančią informaciją, turinį ir 
medžiagą, priklauso arba yra licencijuotos „ConnectPay“ ir yra saugomos 
intelektinės nuosavybės įstatymų ir (arba) tarptautinių sutarčių nuostatų. 

12.2. Jokia šios Sutarties nuostata nesuteikia Prekybininkui jokių juridinių teisių į visą 
Mokėjimo sistemą, išskyrus tokia apimtimi, kiek tai būtina, kad Prekybininkas galėtų 
gauti Mokėjimų priėmimo paslaugas. 

12.3. Prekybininkas patvirtina, kad jokiomis aplinkybėmis neįgis jokių nuosavybės teisių 
ar interesų į jokią Mokėjimo sistemos dalį ar jos turinį. Be išankstinio rašytinio 
„ConnectPay“ arba atitinkamo savininko sutikimo Prekybininkui draudžiama atkurti, 
saugoti, dalytis, platinti ar naudoti visą Mokėjimo sistemoje esančią informaciją, 
turinį ir medžiagą ar jos dalį. 

12.4. „ConnectPay“ pavadinimas ir logotipai yra „ConnectPay“ ir (arba) jos susijusių 
asmenų prekių ženklai. Kiti ženklai, grafiniai elementai, piktogramos, pavadinimai ir 
logotipai, naudojami arba rodomi Mokėjimo sistemoje ir aprašytuose arba 
siūlomuose produktuose arba paslaugose arba per juos, yra „ConnectPay“, jos 
susijusių asmenų prekių ženklai, firminis stilius ir (arba) paslaugų ženklai, arba jie 
yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė, kurie gali būti susiję arba nesusiję su 
„ConnectPay“, arba jos remiami. 

12.5. Be išankstinio rašytinio „ConnectPay“ ir atitinkamo savininko sutikimo Prekybininkui 
draudžiama kopijuoti ir naudoti visus pirmiau nurodytus prekių ženklus, firminį stilių 
ir (arba) paslaugų ženklus ar jų dalį. 

12.6. „ConnectPay“ suteikia Prekybininkui neišimtinę ir laikiną teisę naudoti „ConnectPay“ 
ir integruoto (-ų) Mokėjimo būdo (-ų) žodinį prekių ženklą ir darbo / paveikslėlio 
prekių ženklą  tokia apimtimi, kiek to reikia, kad jis galėtų pasinaudoti savo 
juridinėmis teisėmis pagal Sutartį (atstovauti Mokėtojams galimus Mokėjimo 
būdus). Prekybininkas gali naudoti šiuos prekių ženklus nepakeista forma ir tik 
vadovaudamasis šia Sutartimi, kad paleistų į apyvartą, pristatytų ir pasiūlytų 
atitinkamą (-us) Mokėjimo būdą (-us). Mokėjimo būdo paslaugų teikėjas gali bet 
kada, nedelsiant, be išankstinio įspėjimo ir dėl bet kokios priežasties uždrausti 
Prekybininkui naudoti savo prekių ženklus. 

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

13.1. Jei tam tikras kompetentingos jurisdikcijos teismas nustato, kad kuri nors šios 
Sutarties nuostata yra neteisėta, negaliojanti ar neįvykdoma ir gali būti pašalinta 
nekeičiant šios Sutarties esmės, laikoma, kad ji buvo pašalinta nedarant poveikio 
likusioms nuostatoms, kurios lieka galioti visa apimtimi. Jei tokios nuostatos negali 
būti pašalintos nurodytu būdu, Šalys geranoriškai derasi dėl tokių nuostatų 
pakeitimo, kad jos taptų teisėtos, galiojančios ir įvykdomos ir, tokia apimtimi, kiek 
įmanoma, atitiktų Šalių pirminius komercinius ketinimus. 

13.2. Jokia šios Sutarties nuostata nesiekiama sukurti ir jokia nuostata nesukuria jokios 
rūšies Šalių ūkinės bendrijos ar bendros įmonės, taip pat nesiekiama įgalioti kurią 
nors iš Šalių atstovauti kitą Šalį, ir nė viena iš Šalių neturi įgaliojimų veikti kitos Šalies 
vardu ar jos naudai arba kitaip susaistyti kitą Šalį (įskaitant bet kokių pareiškimų ar 
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užtikrinimų pateikimą, bet kokių įsipareigojimų ar atsakomybės prisiėmimą ir bet 
kokių teisių ar galių įgyvendinimą). 
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