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1. Sutarties dalykas 

1.1. Ši Klientų lėšų saugojimo sąskaitos (toliau – Saugojimo sąskaita) sutartis reglamentuoja iš Sutarties 
kylančius santykius tarp Kliento ir „ConnectPay“, visų pirma: 
1.1.1. Saugojimo sąskaitos Kliento klientų lėšoms laikyti atidarymą „ConnectPay“ sistemoje;  
1.1.2. Kliento klientų lėšų laikymą Saugojimo sąskaitoje; 
1.1.3. Kliento vykdomą Saugojimo sąskaitos valdymą patikėjimo teise; 
1.1.4. atsiskaitymą ir disponavimą lėšomis Saugojimo sąskaitoje.  

1.2. Kliento ir „ConnectPay“ santykius, kylančius iš pirmiau 1.1 punkte nurodytų veiksmų, taip pat reglamentuoja 
Lietuvos Respublikos teisės aktai, Bendrosios sąlygos, kitos Paslaugų sutartys ir kiti sutartiniai dokumentai. 

1.3. Siekiant išvengti abejonių, ši Sutartis yra neatskiriama Bendrųjų sąlygų dalis ir visada turi būti aiškinama 
kartu su Bendrosiomis sąlygomis.  

1.4. Šią Sutartį sudaro „ConnectPay“ ir Klientas. Klientas patvirtina, kad atidžiai perskaitė ir priėmė Sutartį su 
visomis jos neatsiejamomis dalimis, t.y.: Bendrosiomis sąlygomis; Mokėjimo paslaugų sąlygomis; 
Privatumo politika; Kainoraščiu ir individualiai pritaikytu Kainoraščiu (jei teikiama įmonės „ConnectPay“). 

2. Sutartyje vartojamos sąvokos 

2.1. Sutartis – ši Saugojimo sąskaitos sutartis, įskaitant jos Specialiąją dalį. 
2.2. „ConnectPay“ – UAB „ConnectPay“, juridinio asmens registracijos kodas 304696889; registracijos adresas 

ir adresas korespondencijai Algirdo g. 38, LT-03218, Vilnius, Lietuva; turinti 2018 m. sausio 16 d. 

licencijavimo ir priežiūros institucijos Lietuvos banko (www.lb.lt/en) valdybos išduotą Elektroninių pinigų 

įstaigos licenciją Nr. 24, duomenys apie „ConnectPay“ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių 
asmenų registre. 

2.3. Klientas – juridinis asmuo, sudaręs šią Sutartį ir nurodytas šios Sutarties Specialiojoje dalyje. 
2.4. Kliento klientas – Kliento paslaugų naudotojas, kurio interesus įgyvendindamas Klientas atidarė Saugojimo 

sąskaitą.  
2.5. Elektroniniai pinigai – piniginės lėšos, pervedamos į Kliento vardu atidarytą ir mokėjimų vykdymo tikslais 

„ConnectPay“ valdomą Saugojimo sąskaitą (Elektroniniai pinigai Sutartyje gali būti vadinami tiesiog 
lėšomis).  

2.6. Bendrosios sąlygos – bendrosios „ConnectPay“ patvirtintos UAB „ConnectPay“ paslaugų teikimo sąlygos, 
kurios kartu su visais pakeitimais ir papildymais sudaro neatsiejamą Sutarties dalį ir su kuriomis Klientas 
gali susipažinti „ConnectPay“ Interneto svetainėje. 

2.7. Šalys – „ConnectPay“ ir Klientas; kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi.  
2.8. Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos – mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos, su kuriomis galima susipažinti 

„ConnectPay“ Interneto svetainėje. 
2.9. Mokėjimo nurodymas – Kliento nurodymas „ConnectPay“ atlikti Mokėjimo operaciją. 
2.10. Kainoraštis – kainoraščio dokumentas, kuriame nustatyti Kliento „ConnectPay“ bendrovei mokami 

Mokesčiai už Paslaugas ir kitos rinkliavos. Su Kainoraščiu galima susipažinti „ConnectPay“ Interneto 
svetainėje arba „ConnectPay“ gali jį pateikti skaitmenine forma. 
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2.11. Saugojimo sąskaita – elektroninių pinigų ir mokėjimų Saugojimo sąskaita IBAN formatu, atidaryta 
„ConnectPay“ sistemoje Kliento vardu šios Sutarties pagrindu, valdoma eurais ir skirta Kliento klientų 
lėšoms laikyti. Konkretus Klientui atidarytos Saugojimo sąskaitos numeris nurodytas Internetinėje 
bankininkystėje. 

2.12. Kitos Sutartyje iš didžiosios raidės vartojamos sąvokos turi Bendrosiose sąlygose ir (arba) Mokėjimo 
paslaugų teikimo sąlygose nurodytas reikšmes.  

3. Kliento identifikavimas ir „ConnectPay“ bendrovei pateikiami dokumentai  

3.1. Prieš pradėdama verslo santykius ir atidarydama Saugojimo sąskaitą, „ConnectPay“ atlieka Kliento ir 
Kliento vardu veikiančio fizinio asmens Identifikavimą Bendrosiose sąlygose bei kitose „ConnectPay“ vidaus 
taisyklėse nustatyta tvarka ir reikalavimais. 

3.2. Klientas privalo pateikti „ConnectPay“ visus jos prašomus dokumentus ir informaciją, reikalingą Kliento 
pažinimo procedūrai (t. y. Kliento ir susijusių šalių, įskaitant, be kita ko, Kliento atstovų, akcininkų, vadovų ir 
kt. Identifikavimui) atlikti, kuri leistų „ConnectPay“: 

3.2.1. identifikuoti Kliento ir Kliento klientų operacijų pobūdį; 

3.2.2. užtikrinti, kad Klientas būtų įpareigotas atskirti Kliento klientų lėšas nuo Kliento veiklos lėšų; 

3.2.3.  gauti Kliento valdymo ir akcininkų struktūrą; 

3.2.4. nustatyti Kliento verslo santykių su „ConnectPay“ tikslą ir numatomą pobūdį;  

3.2.5. laikytis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančių ir (arba) kitų teisės 
aktų reikalavimų.  

3.3. Dokumentams taikomi reikalavimai nustatyti Bendrosiose sąlygose. „ConnectPay“ nurodo Klientui teiktinų 
dokumentų apimtį ir pobūdį.  

3.4. Visi asmenys, turintys teisę disponuoti Saugojimo sąskaitoje laikomomis lėšomis, nurodomi Internetinėje 
bankininkystėje. 

4. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įgyvendinimas 

4.1. Klientas sutinka Kliento klientų atžvilgiu tinkamai įgyvendinti įstatymuose ir kituose teisės aktuose 
numatytas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo (PP ir TF) prevencijos priemones. Pagrindinės PP ir TF 
prevencijos priemonės, kurias Klientas privalo įgyvendinti Kliento klientų atžvilgiu, yra šios: 

4.1.1. kliento pažinimo ir kitos pinigų plovimo prevencijos (PPP) procedūros, užtikrinančios, kad 
atliekamos operacijos atitiktų Kliento žinias apie Kliento klientus ir, jei taikoma, jų verslo modelį ir 
nustatytą rizikos lygį, įskaitant, be kita ko, Kliento klientų lėšų šaltinio nustatymą; 

4.1.2. Kliento klientų tapatybės nustatymas; 

4.1.3. Kliento klientų atliekamų finansinių ar kitų operacijų stebėsena; 

4.1.4. įtartinų operacijų identifikavimas ir sustabdymas (Kliento įdiegtos specialios sistemos padeda 
užtikrinti veiksmingą šios procedūros įgyvendinimą); 

4.1.5. informacijos apie Kliento klientų atliekamas operacijas saugojimas ir atitinkamų registrų 
tvarkymas; 

4.1.6. savalaikis pranešimas apie Kliento darbuotojus ir Kliento darbuotojų mokymai; 
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4.1.7. vidaus kontrolė; 

4.1.8. kitos teisės aktuose numatytos PP ir TF prevencijos priemonės. 

4.2. Klientas užtikrina, kad šios Sutarties sudarymo dieną ir Sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas laikosi ir 
laikysis PP ir TF prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. 

4.3. Klientas pripažįsta, kad „ConnectPay“ turi teisę prašyti Kliento pateikti bet kokius Kliento dokumentus, 
susijusius su jo vykdomomis procedūromis, skirtomis užtikrinti PP ir TF prevenciją, ir (arba) Kliento klientais, 
ir (arba) nustatyti Klientui papildomus įsipareigojimus (pvz., prašyti atlikti nepriklausomą auditą dėl Kliento 
atitikties PP ir TF prevencijos reikalavimams ir pateikti „ConnectPay“ atlikto audito ataskaitą).  

5. Sutarties sudarymas 

5.1. Prieš sudarydama Sutartį, „ConnectPay“ atlieka Kliento vertinimą vadovaudamasi šios Sutarties 3 ir 4 
skirsnių nuostatomis. 

5.2. „ConnectPay“ turi teisę nesudaryti Sutarties ir atsisakyti atidaryti Saugojimo sąskaitą, atsisakyti teikti 
„ConnectPay“ paslaugas (įskaitant Mokėjimo operacijų Saugomojoje sąskaitoje sustabdymą) arba įvykdyti 
kitus veiksmus, susijusius su „ConnectPay“ paslaugų teikimu, jei Klientas: 

5.2.1. nepateikia, vengia arba atsisako pateikti duomenis ir (arba) dokumentus, reikalingus Kliento, jo 
atstovo ar naudos gavėjo tapatybei nustatyti ir (arba) Kliento valdymo ir akcininkų struktūrai 
nustatyti, arba slepia naudos gavėjo tapatybę, arba naudojasi juridiniais asmenimis, kurie faktiškai 
nevykdo jokios veiklos; 

5.2.2. nepateikia pakankamai įrodymų ir (arba) dokumentų, patvirtinančių teisėtus lėšų ar kito turto 
įsigijimo pagrindus ir (arba) šaltinį (kilmę) arba Saugojimo sąskaitoje įvykdytus (vykdomus) 
sandorius, arba vengia ar atsisako pateikti pirmiau minėtus įrodymus ir (arba) dokumentus, arba 
yra kitų aplinkybių, leidžiančių daryti prielaidą, kad atitinkama šalis yra susijusi su PP / TF; 

5.2.3. „ConnectPay“ pateiktuose dokumentuose nurodo bet kokią netikslią ir (arba) nepakankamą 
informaciją, nuslepia dokumentus ir (arba) informaciją, pateikia abejonių dėl jų tikslumo ar 
autentiškumo keliančius dokumentus ir (arba) informaciją arba pateikti dokumentai ir (arba) 
informacija neatitinka teisės aktų ir (arba) „ConnectPay“ nustatytų reikalavimų; 

5.2.4. remiantis „ConnectPay“ turima informacija, Klientas vykdo veiklą neturėdamas reikiamų licencijų 
ar kitų leidimų, išduodamų kompetentingų valstybės institucijų; 

5.2.5. jis pats arba su juo susiję asmenys yra įtraukti į asmenų, kurie, kaip įtariama, vykdo PP / TF vietos 
ar tarptautiniu mastu, sąrašą; 

5.2.6. vykdo (planuoja vykdyti) bet kokią veiklą, kuri neatitinka „ConnectPay“ tvarios veiklos, žmogaus 
teisių užtikrinimo, skaidrumo, lyčių lygybės, moralės ir etikos principų, ar kitą „ConnectPay“ 
nepriimtiną veiklą; 

5.2.7. planuoja naudoti Saugojimo sąskaitą tranzito tikslais; 

5.2.8. nepateikia, vengia ar atsisako pateikti „ConnectPay“ informaciją apie Kliento klientus; 

5.2.9. kitais Bendrosiose sąlygose, Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose, kitose Paslaugų sutartyse, 
kurias Klientas sudarė su „ConnectPay“, nustatytais atvejais.  

6. „ConnectPay“ teisės ir įsipareigojimai 

6.1. „ConnectPay“ sutinka šioje Sutartyje ir „ConnectPay“ Bendrosiose sąlygose bei Mokėjimo paslaugų teikimo 
sąlygose nustatyta tvarka: 
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6.1.1. neribotam laikui atidaryti Klientui Saugojimo sąskaitą, kuri bus valdoma patikėjimo teise; 

6.1.2. neleisti trečiosioms šalims užskaityti savo reikalavimų iš Saugojimo sąskaitos; 

6.1.3. vykdyti Kliento Mokėjimo nurodymus Saugojimo sąskaitoje turimų lėšų atžvilgiu ir vykdyti kitas 
„ConnectPay“ leidžiamas Mokėjimo operacijas (taikomos Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos). 

6.2. „ConnectPay“ patvirtina, kad yra informuota, jog Saugojimo sąskaitoje esančias lėšas Klientas valdo 
patikėjimo teise ir kad „ConnectPay“, valdydama Saugojimo sąskaitą ir joje esančias lėšas, laikosi teisės 
aktų nustatytų lėšų disponavimo apribojimų. 

6.3. Įsipareigojimų vykdymo užtikrinimas / išieškojimas dėl „ConnectPay“ ar Kliento įsipareigojimų nebus 
vykdomas iš Saugojimo sąskaitoje laikomų lėšų, kurios liks Kliento klientų, patikėjusių jas Klientui, 
nuosavybe. 

7. Kliento teisės ir įsipareigojimai 

7.1. Klientas turi teisę: 

7.1.1. gauti lėšas Saugojimo sąskaitoje; 

7.1.2. laikyti lėšas Saugojimo sąskaitoje; 

7.1.3. pervesti lėšas iš Saugojimo sąskaitos, laikydamasis Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygų. 
 

7.2. Sudarydamas šią Sutartį, Klientas sutinka naudoti Saugojimo sąskaitą pagal jos numatytąją paskirtį (tik 
Kliento klientų lėšoms laikyti) ir vykdyti Mokėjimo operacijas ar kitas operacijas vadovaudamasis 
Bendrosiomis sąlygomis, Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygomis, kitomis su „ConnectPay“ sudarytomis 
Paslaugų sutartimis ir Lietuvos Respublikos teisės aktais ir tik siekdamas įvykdyti Kliento įsipareigojimus 
Kliento klientams.  

7.3. Sudarydamas šią Sutartį, Klientas patvirtina, kad turi teisinę pareigą vadovaudamasis vietos teisės aktais 
atskirti Kliento klientų lėšas ir „ConnectPay“ prašymu sutinka pateikti atitinkamus to įrodymus. 

7.4. Pasikeitus šioje Sutartyje nurodytai informacijai, dokumentams ir (arta) procedūroms, Klientas privalo 
nedelsdamas, tačiau, bet kuriuo atveju, ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas nuo tokių pasikeitimų dienos, 
raštu pranešti apie tai „ConnectPay“ ir pateikti su pakeitimais susijusius dokumentus, atitinkančius tokiems 
dokumentams nustatytus reikalavimus. 

7.5. Pasikeitus Kliento pavadinimui, juridinio asmens kodui, adresui, vadovams ir atstovams, Klientas privalo 
nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių pasikeitimų atsiradimo dienos, apie tai raštu 
pranešti "ConnectPay“ ir pateikti dokumentus, atitinkančius dokumentams nustatytus reikalavimus ir 
susijusius su pakeitimais. Šio reikalavimo nesilaikymo atveju, Klientas negali kelti pretenzijų ir 
prieštaravimų, kad įmonės „ConnectPay“ veiksmai, atlikti paskutinių Kliento pateiktų duomenų pagrindu, 
neatitinka Sutarties arba, kad Klientas negavo pranešimo su šia informacija ir/arba negalėjo prisijungti prie 
Naudotojo paskyros ir valdyti Sąskaitos bei teikti Nurodymų. 

8. Elektroninių pinigų išleidimas 

8.1. Elektroniniai pinigai gali būti laikomi Saugojimo sąskaitoje skirtinga valiuta. Laikydamas lėšas skirtinga 
valiuta, Klientas prisiima atsakomybę už galimą pinigų nuvertėjimą dėl valiutų kursų svyravimų. Valiutos 
keitimas vykdomas remiantis „ConnectPay“ valiutos kursu, kuris galioja keitimo metu ir yra nuolat 
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atnaujinamas bei skelbiamas jos interneto svetainėje. Prieš pateikdamas Mokėjimo nurodymą, Klientas turi 
patikrinti taikomą valiutos keitimo kursą, nes valiutos keitimo kurso pakeitimai vykdomi nedelsiant ir 
neteikiant Klientui atskiro pranešimo.  

8.2. Saugojimo sąskaitoje laikomi elektroniniai pinigai nėra indėlis ir „ConnectPay“ jokiomis aplinkybėmis 
nemoka jokių palūkanų už Saugojimo sąskaitoje laikomus elektroninius pinigus bei neteikia jokių kitų 
išmokų, susijusių su Elektroninių pinigų laikymo laikotarpiu. Saugojimo sąskaitoje laikomos lėšos nėra 
apdraustos pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 
nuostatas. 

8.3. Saugojimo sąskaitoje laikomos lėšos į kitą leidžiamą valiutą keičiamos tik Kliento nurodymu, išskyrus 
atvejus, numatytus Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose, Bendrosiose sąlygose ar bet kurioje kitoje 
Paslaugų sutartyje, sudarytoje tarp „ConnectPay“ ir Kliento šios Sutarties atžvilgiu. Jei Saugojimo sąskaitoje 
nėra lėšų reikiama valiuta ir „ConnectPay“ be Kliento nurodymo pakeičia Saugojimo sąskaitoje laikomas 
lėšas į reikiamą valiutą, lėšos keičiamos taikant „ConnectPay“ nustatytą ir tokios operacijos atlikimo metu 
galiojantį atitinkamos valiutos keitimo kursą.  

8.4. „ConnectPay“ garantuoja jai saugoti patikėtų lėšų saugumą ir, siekdama užtikrinti lėšų grąžinimą Klientui (t. 
y. elektroninių pinigų išpirkimą), gautas lėšas laiko saugojimo sąskaitoje, atidarytoje valstybės narės kredito 
įstaigoje arba centriniame banke pagal galiojančius įstatymus. 

9. Saugojimo sąskaitos naudojimas ir elektroninių pinigų išpirkimas  

9.1. Saugojimo sąskaita suteikia Klientui galimybę: 
9.1.1. gauti, pervesti ir laikyti Elektroninius pinigus Mokėjimo paslaugoms teikti skirtoje Sąskaitoje; 
9.1.2. vykdyti vietines ir tarptautines Mokėjimo operacijas (taikomos Mokėjimo paslaugų teikimo 

sąlygos); 
9.1.3. vykdyti kitas operacijas, tiesiogiai susijusias su Mokėjimo operacijomis.  

9.2. Kliento prašymu (vykdant pateiktą Mokėjimo nurodymą) Kliento Saugojimo sąskaitoje laikomi Elektroniniai 
pinigai bet kuriuo metu gali būti išpirkti nominalia verte.  

9.3. Klientas savo prašymą dėl Elektroninių pinigų išpirkimo išreiškia sugeneruodamas Mokėjimo nurodymą. 
Elektroniniai pinigai išperkami „ConnectPay“ turimais ir su Klientu suderintais būdais, vadovaujantis 
atskiromis Paslaugų sutartimis.  

9.4. „ConnectPay“ pateikti Mokėjimo nurodymai vykdyti Mokėjimo operacijas Saugojimo sąskaitoje turi atitikti 
įstatymų ir Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygų nustatytus reikalavimus.  

9.5. Konkrečios Elektroninių pinigų išpirkimo sąlygos, kurios skirtųsi nuo standartinių sąlygų, taikomų 
Saugojimo sąskaitoje vykdomoms Mokėjimo operacijoms, nėra taikomos. Išperkamų / pervedamų 
Elektroninių pinigų sumą pasirenka Klientas.  

9.6. Papildomas mokestis už Elektroninių pinigų išpirkimą netaikomas, nebent Kainoraštyje arba Bendrosiose 
sąlygose numatyta kitaip. Elektroninių pinigų išpirkimo atveju Klientas sumoka įprastą Mokėjimo operacijos 
Mokestį.  

9.7. „ConnectPay“ įsipareigoja įvykdyti Kliento pateiktus Mokėjimo nurodymus per įstatymų ir Mokėjimo 
paslaugų teikimo sąlygų nustatytus terminus.  
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10. Mokesčiai  

10.1. Už suteiktas Paslaugas ir Saugojimo sąskaitoje įvykdytas Mokėjimo operacijas Klientas moka „ConnectPay“ 
Mokesčius, kurių suma nurodyta tuo metu galiojančiame Kainoraštyje.  

10.2. Mokesčiai, kuriuos Klientas turi sumokėti „ConnectPay“, mokami Bendrosiose sąlygose bei Mokėjimo 
paslaugų teikimo sąlygose nustatyta tvarka, galiojančia Paslaugų teikimo ar Mokėjimo operacijos atlikimo 
dieną, nebent šioje Sutartyje, pirmiau nurodytuose dokumentuose ar Paslaugų sutartyse, sudarytose tarp 
„ConnectPay“ ir Kliento, būtų nurodyta kitaip. 

10.3. Mokesčiai nurašomi nuo Sąskaitos nurodytos Kliento prašyme dėl Saugomosios sąskaitos atidarymo. 
Klientas turi teisę pakeisti Sąskaitą, nuo kurios nurašomi Mokesčiai, pateikdamas „ConnectPay“ rašytinį 
prašymą. „ConnectPay“ taip pat turi teisę atskaityti Mokesčius, kuriuos jai skolingas Klientas, iš kitų Kliento 
vardu „ConnectPay“ sistemoje atidarytų Sąskaitų.  

10.4. Siekiant išvengti abejonių, „ConnectPay“ neturi teisės atskaityti sumų, kurias Klientas yra skolingas 
„ConnectPay“, iš jokių Saugojimo sąskaitų, įskaitant pagal šią Sutartį Kliento vardu atidarytą ir patikėjimo 
teise valdomą Saugojimo sąskaitą, kurioje Klientas laiko Kliento klientų lėšas.  

10.5. „ConnectPay“ nemoka jokių palūkanų už Saugojimo sąskaitoje laikomų lėšų likutį.  

11. Ginčų sprendimas ir taikoma teisė 

11.1. Reikalavimų nagrinėjimą ir ginčų sprendimą reglamentuoja Bendrosios sąlygos.  
11.2. Sutarčiai taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai.  

12. Šalių atsakomybė  

 
12.1. Tokia apimtimi, kiek Šalių atsakomybė nėra reglamentuojama šios Sutarties, Šalių atsakomybę 

reglamentuoja Bendrosios sąlygos bei Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos. 
12.2. Jei Klientas pažeidžia su PP ir TF prevencija susijusių teisės aktų reikalavimus, „ConnectPay“ gali sulaikyti 

pagal šią Sutartį jai pervestas lėšas ir (arba) atsisakyti vykdyti bet kurį iš Kliento pateiktų Mokėjimo 
nurodymų ar kitą Kliento prašymą, nustačiusi, kad Klientas vykdo įtartiną finansinę operaciją ar sandorį, 
neatsižvelgiant į operacijos ar sandorio sumą, ir (arba) gavusi bet kurios priežiūros ar kitos institucijos 
nurodymą arba banko, kuriam „ConnectPay“ pateikė saugoti iš Kliento gautas lėšas (Sutarties 8.5 punktas), 
nurodymą sulaikyti lėšas ir (arba) atsisakyti vykdyti Kliento Mokėjimo nurodymą ar kitą prašymą. 
„ConnectPay“ neprisiima atsakomybės už šioje dalyje nurodytų veiksmų teisėtumą. 

12.3. Klientas prisiima visišką atsakomybę tuo atveju, jei atsirastų nuostolių dėl to, kad Klientas nesilaikė ar 
visapusiškai nevykdė teisės aktų reikalavimų, ir visų pirma teisės aktų, susijusių su pinigų plovimo ir 
teroristų finansavimo prevencija. Klientas privalo visiškai atlyginti „ConnectPay“ ir (arba) trečiųjų asmenų 
patirtą žalą ir sumokėti 10 000 EUR baudą už kiekvieną pažeidimo atvejį, jeigu: 

 

12.3.1. „ConnectPay“ priežiūros institucija ar kitos finansų įstaigos (bankas, su kuriuo „ConnectPay“ yra 
sudariusi sutartį dėl „ConnectPay“ Klientų lėšų apsaugos, Įstaigos partneris ar kita trečioji šalis) 
skiria „ConnectPay“ baudą už veiksmus ar neveikimą, kurie atsirado dėl to, kad Klientas pažeidė 
Sutarties nuostatas arba tinkamai ir laiku neįvykdė Sutarties nuostatų; 
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12.3.2. bankas, su kuriuo „ConnectPay“ yra sudariusi sutartį dėl „ConnectPay“ Klientų lėšų apsaugos, 
arba „ConnectPay“ partneris (finansų įstaiga) nutraukia verslo santykius su „ConnectPay“ arba 
uždaro Saugojimo sąskaitą dėl veiksmų ar neveikimo, kurie atsirado dėl to, kad Klientas pažeidė 
Sutarties nuostatas arba Klientas tinkamai ir laiku neįvykdė Sutarties nuostatų. 
 

13. Sutarties galiojimas, keitimas ir nutraukimas  

13.1. Sutartis įsigalioja ir tampa teisiškai įpareigojančiu susitarimu tarp Kliento ir ConnectPay iškart po to, kai (i) 
Klientas elektroniniu būdu pateikia prašymą atidaryti Sąskaitą ir skaitmeniniu būdu patvirtina arba 
elektroniniu ar fiziniu būdu pasirašo patvirtinimą, kad yra įsipareigojęs būti saistomu pagal šios Sutarties 
sąlygas, Kainoraštį ir individualiai pritaikytą Kainoraštį (jei teikiama įmonės „ConnectPay“), ir (ii) ConnectPay 
skaitmeniniu būdu patvirtina arba elektroniniu ar fiziniu būdu pasirašo Kliento prašymą ir apie tai praneša 
Klientui Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka.  

13.2. Įsigaliojus šiai Sutarčiai, ji galioja neribotą laiką, nebent ji būtų nutraukta Bendrosiose sąlygose nustatyta 
tvarka. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja neribotą laiką. 

13.3. Šios Sutarties keitimo tvarkai ir terminams mutatis mutandis taikomos Bendrosiose sąlygose nustatytos 
pakeitimų sąlygos ir tvarka.  

13.4. Bet kuri iš Šalių gali nutraukti Sutartį Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka. Taip pat „ConnectPay“ turi 
teisę nedelsdama vienašališkai nutraukti Sutartį, jei: 
13.4.1. nustatoma bet kuri iš šios Sutarties 5.2 punkte išvardytų aplinkybių; 
13.4.2. Klientas nevykdo savo įsipareigojimų pagal šios Sutarties 7 skirsnį; 
13.4.3. Klientas laiku nepateikia arba atsisako pateikti „ConnectPay“ prašomą informaciją ir (arba) 

dokumentus; 
13.4.4. Klientas vykdo bet kokią draudžiamą veiklą, kaip tai apibrėžta Bendrosiose sąlygose; 
13.4.5. Kliento atžvilgiu pradedamas bankroto ar nemokumo procesas (įskaitant nemokumo 

paskelbimą); 
13.4.6. Klientui taikomos tarptautinės sankcijos; 
13.4.7. Klientą prižiūrinti institucija (jei taikoma) priima sprendimą taikyti Klientui drausmines 

priemones dėl netinkamo operacinės rizikos valdymo ar netinkamos PP ir TF prevencijos arba 
panaikina Klientui suteiktą įgaliojimą / licenciją (jei taikoma); 

13.4.8. kitais šioje Sutartyje, Bendrosiose sąlygose, Šalių dėl šios Sutarties sudarytose Paslaugų 
sutartyse, Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais atvejais. 

13.5. Sutarties nutraukimas yra Saugojimo sąskaitos uždarymo pagrindas.  
13.6. Saugojimo sąskaita negali būti uždaryta Kliento prašymu, jei Saugojimo sąskaita yra areštuota arba jai 

taikomi kiti apribojimai. 
13.7. Nutraukus Sutartį, Saugojimo sąskaitoje esančių lėšų likutis išmokamas Klientui Bendrosiose sąlygose 

nustatyta tvarka. Klientas pripažįsta savo pareigą nurodyti kitą mokėjimų Saugojimo sąskaitą, atidarytą pas 
tinkamai licencijuotą mokėjimo paslaugų teikėją ir veikiančią Kliento vardu, iki Sutarties nutraukimo ir 
Saugojimo sąskaitos uždarymo dienos.  Klientas patvirtina, kad jis visiškai supranta pirmiau nurodyto 
įsipareigojimo nevykdymo pasekmes.  
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13.8. Nutraukus Sutartį, Klientas ir „ConnectPay“ privalo įvykdyti visus savo Sutartyje ir (arba) Bendrosiose 
sąlygose numatytus bei Sutarties galiojimo laikotarpiu kilusius įsipareigojimus. 

14. Kitos Sutarties sąlygos 

14.1. Šalys susitaria, kad visus Asmens duomenis „ConnectPay“ tvarko vadovaudamasi „ConnectPay“ privatumo 
politika ir Lietuvos Respublikos įstatymais.  

14.2. Kitus kylančius klausimus, Šalių teises ir įsipareigojimus, kurie gali būti svarbūs tinkamam šios Sutarties 
vykdymui ir kurių ši Sutartis nereglamentuoja, reglamentuoja Bendrosios sąlygos, Mokėjimo paslaugų 
teikimo sąlygos ir (arba) Šalių dėl šios Sutarties sudarytos Paslaugų sutartys. 

15. Baigiamosios nuostatos  

15.1. Šalys pareiškia, kad Sutarties sudarymo metu joms nėra žinomos jokios aplinkybės, draudžiančios sudaryti 
šią Sutartį ar ribojančios Šalių teisę sudaryti šią Sutartį. Klientas pareiškia, kad visos Sutarties nuostatos 
jam yra aiškios ir Sutarties sudarymo pasekmės yra suprantamos. 

15.2. Prieš sudarydamas šią Sutartį, Klientas pareiškia, kad yra susipažinęs su Bendrosiomis sąlygomis, 
Privatumo politika, Mokėjimo paslaugų sąlygomis, Kainoraščiu ir kitais dokumentais, kurie gali būti svarbūs 
Klientui vykdant šią Sutartį ir kurie yra neatsiejama šios Sutarties dalis, ir įsipareigoja jų laikytis. Sutartis ir 
visi aukščiau paminėti dokumentai bei bet kuris kitas dokumentas, kuris gali būti aktualus Klientui, yra 
prieinamas ir gali būti bet kuriuo metu atsisiunčiamas adresu https://connectpay.com/lt/teisiniai-
dokumentai/. 

15.3. Informacija apie Sutartį yra pasiekiama patvarioje laikmenoje sutartais ryšio kanalais, įskaitant, bet 
neapsiribojant, Internetinę bankininkystę, el. paštą, „ConnectPay“ internetinę svetainę ir kt. 
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