BENDROJI DALIS
1. SUTARTYJE VARTOJAMOS SĄVOKOS
1.1.
Sutartyje didžiąja raide vartojamos sąvokos turi Pavedimų vykdymo politikoje ir/arba Finansinių priemonių rinkų
įstatyme apibrėžtą reikšmę.
2. SUTARTIES OBJEKTAS
2.1. Sutartimi Tarpininkas įsipareigoja teikti šias investicines ir papildomas paslaugas: pavedimų priėmimas ir
perdavimas, pavedimų vykdymas klientų sąskaita, taip pat su nurodytų investicinių paslaugų teikimu susijusį
Kliento finansinių priemonių saugojimą. Dėl kitų investicinių ar papildomų paslaugų teikimo Tarpininkas ir Klientas
turi pasirašyti papildomą susitarimą ar sutartį.
2.2. Sutartis reglamentuoja Tarpininko ir Kliento santykius, atsirandančius Tarpininkui atidarant/uždarant sąskaitas,
Klientui teikiant Pavedimus, Tarpininkui vykdant Pavedimus, Tarpininkui saugant Kliento FP, Tarpininkui teikiant
informaciją Klientui apie Pavedimų vykdymą, sąskaitos likutį.
2.3. Tarpininkas neįsipareigoja teikti specialių žinių reikalaujančių teisinių, mokestinių ir/ar deklaravimo konsultacijų.
2.4. Tarpininkui vykdant Pavedimus Šalių santykiams taikomi taikytini Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės
aktai, Prekybos vietos nustatytos taisyklės, valstybių, kurioje vykdomas Pavedimas teisės aktai, taip pat Tarpininko
pasirašytų susitarimų (pvz. su Prekybos vietos nariais, užsienio FP saugotojais ir pan.) nuostatos.
3. PAVEDIMŲ PATEIKIMAS, PRIĖMIMAS
3.1. Tarpininko nustatytos formos Pavedimą dėl FP Klientas įsipareigoja pateikti asmeniškai ar per tinkamai įgaliotą
atstovą ir Pavedime nurodyti visą Tarpininko prašomą informaciją, kad Tarpininkas galėtų tinkamai įvykdyti
Kliento valią.
3.2. Kliento Pavedimai Tarpininkui gali būti pateikiami raštu, elektroniniu paštu, telefonu, Tarpininko prekybos
internetu sistema ar kitu Tarpininkui priimtinu būdu.
3.3. Tarpininkas turi teisę įrašyti pokalbius ir saugoti elektroninio bendravimo su Klientu duomenis, jei Klientas
Pavedimus teikia elektroniniu būdu (pvz. prekybos internetu sistema) ar nerašytine forma (pvz. telefonu). Klientas
Sutartimi yra informuojamas apie Tarpininko teisę įrašyti pokalbius ir saugoti elektroninio bendravimo su Klientu
duomenis ir pasirašydamas Sutartį su tuo sutinka.
3.4. Klientas turi teisę pateikti Tarpininkui :
3.4.1. Pavedimą pirkti FP;
3.4.2. Pavedimą parduoti FP;
3.4.3. Pavedimą pervesti FP;
3.4.4. Pavedimą atšaukti ankstesnį Pavedimą.
3.5. Klientas privalo:
3.5.1. Prieš teikdamas Pavedimą pirkti FP sukaupti ir/ar nedisponuoti mokėtina valiuta pinigų suma, reikalinga
sumokėti už perkamas FP ir atlygį Tarpininkui, jei Šalys nėra susitarusios kitaip;
3.5.2. Prieš teikdamas Pavedimą parduoti FP sukaupti ir/ar nedisponuoti reikiamu FP kiekiu ir mokėtina valiuta
pinigų suma, sumokėti atlygį Tarpininkui, jei Šalys nėra susitarusios kitaip. Jei Tarpininkas neprieštarauja,
Klientas, per Tarpininką sudaręs FP pirkimo sandorį, turi teisę teikti Pavedimą parduoti FP, jei atsiskaitymas
pagal sudarytą FP pirkimo sandorį įvyks anksčiau nei atsiskaitymas pagal FP pardavimo sandorį.
3.6. Tarpininkas turi teisę atsisakyti priimti Pavedimą ir jo nevykdyti, jei Pavedimas neatitinka Tarpininko nustatytos
formos; Pavedime nėra pakankamai reikalingos informacijos, kad Tarpininkas galėtų tinkamai įvykdyti Kliento
valią; Pavedimas pateiktas nepriimtinu būdu ar nesilaikant kitų Sutartyje nustatytų sąlygų; Tarpininkui kyla abejonių
dėl Pavedimo atitikties taikomiems teisės aktų reikalavimams (pvz. draudimui piktnaudžiauti rinka).
3.7. Pavedime turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Jei galiojimo terminas nėra nurodytas, Pavedimas galioja vieną
prekybos dieną. Pavedimas, neįvykdytas iki galiojimo termino pabaigos, netenka galios.
3.8. Laikoma, kad Tarpininkas priėmė Kliento Pavedimą, jei jį priėmė Tarpininko įgaliotas finansų makleris arba
Klientas gavo Pavedimo priėmimo patvirtinimą.
4. KLIENTŲ PAVEDIMŲ VYKDYMAS
4.1. Tarpininkas vykdo Pavedimus laikydamasis Pavedime nustatytų sąlygų ir, siekdamas geriausio rezultato,
vadovaudamasis Pavedimų vykdymo, sujungimo ir sandorių paskirstymo politika (PVP). Tarpininkas turi teisę
nukrypti nuo Pavedime nurodytų sąlygų arba Pavedimų nevykdyti, jei susiklosčius tam tikroms nuo Tarpininko
nepriklausančioms aplinkybėms, tai yra būtina siekiant apsaugoti Kliento interesus ir Tarpininkas negalėjo iš anksto
atsiklausti Kliento arba laiku negavo atsakymo į savo užklausimą. Tokiu atveju Tarpininkas nedelsdamas praneša
apie Pavedimo įvykdymą kitomis negu Pavedime nustatytomis sąlygomis.
4.2. Sutartimi Klientas informuojamas, kad Pavedime pateiktas Kliento konkretus nurodymas gali sutrukdyti Tarpininkui
imtis veiksmų, kuriuos jis, siekdamas geriausio rezultato Klientui, yra nustatęs PVP.
4.3. Pavedimas pradedamas vykdyti nedelsiant, jei nėra Pavedimo vykdymo atidėjimo sąlygų.
4.4. Priimto Pavedimo vykdymas gali būti atidedamas dėl Pavedime nurodytos Kliento valios; PVP nurodytų sąlygų bei
nuo Tarpininko nepriklausančių aplinkybių, dėl kurių Pavedimo vykdymas nedelsiant yra negalimas ar galėtų būti
nenaudingas Klientui; Kliento FP ir/ar piniginių lėšų, reikalingų Pavedimo vykdymui, trūkumo. Jei dėl tam tikrų

aplinkybių Tarpininkas per protingą terminą negali pradėti vykdyti Pavedimo ar negali įvykdyti kai kurių Pavedimo
sąlygų, Tarpininkas informuoja Klientą.
4.5. Kliento pateiktas Pavedimas be išankstinio Kliento sutikimo gali būti vykdomas sujungiant kartu su Tarpininko ir/ar
kitų Klientų Pavedimais arba skaidomas (vykdomas dalimis) laikantis PVP nuostatų.
4.6. Tarpininkas, įvykdęs Kliento Pavedimą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną pateikia Klientui patvirtinimą apie
Pavedimo įvykdymą. Kai Tarpininkas patvirtinimą apie Pavedimo įvykdymą gauna iš trečiojo asmens, ne vėliau
kaip kitą darbo dieną apie tai informuoja Klientą. Informacija apie Pavedimo įvykdymo vietą ir laiką pateikiama
atskiru Kliento prašymu.
4.7. Klientas supranta, jog teikiant pavedimą Tarpininko prekybos internetu sistema, 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 ir vykdyti.
4.8. Klientas turi teisę iki Tarpininkui pradedant vykdyti pavedimą, atšaukti Tarpininkui pateiktą savo pavedimą. Kliento
pavedimas laikomas atšauktu, jei Tarpininkas gauna pranešimą apie Kliento pavedimo atšaukimą iki Tarpininkui
pradedant vykdyti pavedimą.
4.9. Jeigu Klientas nori keisti pavedimo sąlygas, jis privalo atšaukti ankstesnį pavedimą ir pateikti naują pavedimą. Jeigu
Klientas atšaukia Pavedimą, kuris yra įvykdytas iš dalies, laikoma atšaukta neįvykdyta Pavedimo dalis.
4.10. Gavęs pranešimą apie pavedimo įvykdymą Klientas privalo nedelsdamas imtis visų dar neatliktų veiksmų, būtinų
užtikrinti atsiskaitymą pagal sudarytą sandorį: vėliausiai iki atsiskaitymo dienos 10 val. sukaupti FP ir/ar pinigines
lėšas, konvertuoti valiutą, duoti reikalingus nurodymus ir/ar suteikti įgaliojimus.
4.11. Atsiskaitymą vykdantis Tarpininkas be atskiro Kliento sutikimo/nurodymo turi teisę pervesti kitai sandorio šaliai
Kliento FP ir/ar pinigines lėšas, atlikti Kliento turimų piniginių lėšų konvertavimą į mokėtiną valiutą, priimti
Kliento gautinas FP ir/ar pinigines lėšas, atlikti reikalingus įrašus sąskaitose, nusirašyti Tarpininkui priklausantį
atlygį.
4.12. Jei Kliento sąskaitoje piniginių lėšų mokėtina valiuta nepakanka, Tarpininkas savo nuožiūra parenka Kliento turimą
valiutą ir jos kiekį, kuris konvertuojamas į mokėtiną valiutą, o valiutos konvertavimas atliekamas pagal Tarpininko
pasirinkto banko skelbiamą negrynųjų pinigų (valiutų) pirkimo/pardavimo kursą.
5. FINANSINIŲ PRIEMONIŲ IR PINIGINIŲ LĖŠŲ SAUGOJIMAS
5.1. Sutarties pagrindu atidarius Klientui FP sąskaitą, šia Sutartimi Klientui taip pat yra teikiamos ir FP saugojimo
paslaugos. Tarpininkas, saugodamas Kliento FP ir siekdamas užtikrinti Klientui priklausančių FP saugumą:
5.1.1. atskiria Kliento FP nuo kitų Tarpininko klientų ir Tarpininko turto;
5.1.2. siekdamas užtikrinti šių FP saugumą ir grąžinimą, draudžiasi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir
sąlygomis VĮ “Indėlių ir investicijų draudimas“.
5.2. Nasdaq CSD SE depozitoriume Tarpininkas suteikia Klientui galimybę Klientui priklausančias FP saugoti:
5.2.1. Tarpininko vardu Nasdaq CSD SE atidarytoje bendrojoje klientų sąskaitoje (omnibus account), kurios pagrindu
FP nuosavybė yra registruojama žemesniajame (Tarpininko) apskaitos lygyje. Saugant FP šio tipo FP
sąskaitoje, Klientui priklausančios FP yra atskiriamos nuo Tarpininkui, depozitoriumui Nasdaq CSD SE ir
kitiems šio depozitoriumo dalyviams priklausančių FP, tačiau yra saugomi vienoje sąskaitoje depozitoriume
kartu su kitiems Tarpininko klientams priklausančiomis FP. Tarpininkas Klientui priklausančias FP saugos
šiame punkte nurodyto tipo bendrojoje klientų sąskaitoje (omnibus account), jei Klientas nepraneš Tarpininkui
apie konkretų kitą Klientui priklausančių FP saugojimo Nasdaq CSD SE būdą;
5.2.2. Kito tipo FP sąskaitoje, jei susitarta individualiai.
5.3. Kliento FP, kurios yra išleistos užsienyje registruotų emitentų, taip pat Lietuvos emitentų FP, kurios įtrauktos į
prekybą užsienio reguliuojamoje rinkoje, Tarpininkas saugo sudarydamas susitarimus su užsienyje registruotomis
kredito įstaigomis ar kitomis institucijomis (FP saugotojai, depozitoriumai), kurios turi teisę teikti FP saugojimo
paslaugas. Užsienio FP saugotojai, esant galimybei, Tarpininko vardu atidaro klientų bendrines sąskaitas (omnibus
account), kuriose Klientų FP yra atskirtos nuo Tarpininko turto. Atskirais atvejais, nesant galimybės atidaryti klientų
bendrinės sąskaitos (omnibus account) FP saugotojai Tarpininko vardu atidaro FP sąskaitas, kuriose Klientų FP nėra
atskirtos nuo Tarpininko turto. Pastaruoju atveju FP saugotojas gali nukreipti savo reikalavimo teisių, turimų į
Tarpininką, patenkinimą į Tarpininko vardu atidarytoje sąskaitoje esančias FP.
5.4. Tarpininkas įsipareigoja teikti Klientui užsienyje registruotų emitentų FP saugojimo paslaugas tik su sąlyga, jei
Tarpininkui priimtina konkrečios užsienio šalies FP saugojimo specifika ir Tarpininkas gali saugoti Kliento FP pagal
susitarimus su trečiosiomis šalimis (FP saugotojais, depozitoriumais).
5.5. Jei Kliento FP ir/ar piniginės lėšos yra saugomos užsienyje registruoto FP saugotojo, Klientų FP ir/ar piniginės lėšos
draudžiamos vadovaujantis tos valstybės nacionalinės teisės aktais.
5.6. Klientas informuojamas, kad:
5.6.1. Jei Klientas įgyja FP, kurios yra išleistos užsienyje registruotų emitentų, jos yra saugomos užsienio FP
saugotojo ir jų atžvilgiu taikoma užsienio FP emitento valstybės teisė. Todėl gali skirtis Klientui priklausančių
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FP suteikiamos teisės bei pareigos ir Klientas gali turėti kitų mokestinių pareigų bei išlaidų. Tarpininkas
neteikia paslaugų dėl mokesčių deklaravimo, dvigubo apmokestinimo vengimo ir/ar mokesčių (permokos)
susigrąžinimo;
5.6.2. Nepriklausomai nuo sutarties, pasirašytos tarp Kliento ir Tarpininko, FP saugotojas (depozitoriumas) gali turėti
prievolių įvykdymo užtikrinimo (pvz. įkeitimo ar finansinio užstato), turto sulaikymo ar priešpriešinių
reikalavimų įskaitymo teisių saugomų FP ir/ar piniginių lėšų atžvilgiu.
5.7. Tarpininko klientų piniginės lėšos kredito įstaigoje laikomos patikėjimo pagrindais Tarpininko vardu atidarytoje
sąskaitoje atskirai nuo Tarpininko nuosavų lėšų.
5.8. Tarpininko Kliento piniginės lėšos Tarpininko viduje apskaitomos Kliento vardu atidarytoje piniginių lėšų sąskaitoje.
5.9. Kliento nurodymu Kliento piniginės lėšos pervedamos į Kliento nurodytą piniginių lėšų sąskaitą nedelsiant, bet ne
vėliau kaip kitą darbo dieną po Kliento nurodymo gavimo. Ši Kliento teisė gali būti ribojama šios Sutarties ar teisės
aktų pagrindu.
5.10. Kliento teisės į FP ir/ar pinigines lėšas apribojimai, kai Tarpininkas turi teisę nevykdyti Kliento pavedimo dėl FP
ir/ar nurodymo dėl piniginių lėšų:
5.10.1. Kliento FP ar piniginės lėšos yra įkeistos ar perduotos kaip finansinis užstatas, o Tarpininkas yra
įkaito/finansinio užstato turėtojas arba saugo FP įkaito/finansinio užstato turėtojo nurodymu;
5.10.2. Kliento FP ir/ar piniginės lėšos yra kitaip apribotos (pvz. sutartimi) ir Tarpininkas turi pareigą tuos
apribojimus vykdyti;
5.10.3. Tarpininkui yra pateiktas Kliento Pavedimas pirkti FP, pagal kurį už FP reikės sumokėti iš Kliento piniginių
lėšų, ir jis nėra atšauktas;
5.10.4. Klientas nėra sumokėjęs Tarpininkui pagal Sutartį mokėtinų sumų (turto sulaikymo teisė);
5.10.5. FP ar pinigines lėšas norima pervesti į trečiojo asmens vardu atidarytą sąskaitą, kai tai nėra susiję su
konkrečia Tarpininko paslauga, sandoriu ar operacija dėl FP (pvz. pirkimu, pardavimu, mainais);
5.10.6. Klientas per Tarpininko nustatytą terminą nepateikia informacijos apie savo FP ar piniginių lėšų kilmę,
sudaromų sandorių priežastis ir tikslus bei kitos Tarpininko prašomos informacijos;
5.10.7. yra kitas teisės aktuose nustatytas ir Tarpininkui privalomas pagrindas (pvz. teisėsaugos ar teismo
nurodymas).
6. KLIENTO TEISĖS, PAREIGOS, PAREIŠKIMAI
6.1. Klientas įsipareigoja:
6.1.1. nedelsdamas pranešti Tarpininkui, jei pasikeičia Kliento (fizinio asmens) vardas, pavardė, šeiminės aplinkybės,
kontaktiniai (pvz. adresas, e-pašto adresas, telefono numeris) ar kiti reikšmingi duomenys, taip pat asmens,
įgalioto tvarkyti Kliento sąskaitas, teikti pavedimus ir/ar nurodymus, fizinio asmens vardas, pavardė ar kiti
reikšmingi duomenys;
6.1.2. nedelsdamas pranešti Tarpininkui, jei pasikeičia Kliento (juridinio asmens) vadovas (direktorius), pavadinimas,
teisinė forma, buveinė, kodas ar kiti duomenys, taip pat asmens, įgalioto tvarkyti Kliento sąskaitas, teikti
pavedimus ir/ar nurodymus, fizinio asmens vardas, pavardė ar kiti reikšmingi duomenys;
6.1.3. nedelsdamas pateikti ar atnaujinti Tarpininko reikalaujamus dokumentus ir duomenis, reikalingus paslaugoms
teikti;
6.1.4. nedelsdamas pranešti apie sutuoktinio įgaliojimo dėl FP, esančių bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe,
turinio pakeitimus, taip pat FP, esančių asmenine Kliento nuosavybe, tapimą bendrąja jungtine sutuoktinių
nuosavybe;
6.1.5. informaciją, gautą iš Tarpininko naudoti tik asmeniniais tikslais, nesusijusiais su verslu, ir jos jokiais būdais
neperduoti kitiems asmenims;
6.1.6. neperleisti savo teisių ir pareigų trečiajam asmeniui be išankstinio Tarpininko sutikimo raštu;
6.1.7. užtikrinti, kad Tarpininkas galėtų susipažinti su Kliento (juridinio asmens) finansinių ataskaitų rinkiniu;
6.2. Klientas turi teisę:
6.2.1. Prašyti Tarpininko pakeisti Klientui suteiktą kliento kategoriją;
6.2.2. Gauti informaciją apie Tarpininko teikiamas paslaugas ir FP, taip pat susijusią riziką;
6.2.3. Gauti teisės aktuose numatytus privalomus pranešimus ir/ar ataskaitas;
6.2.4. Užduoti Tarpininkui klausimus;
6.2.5. Teikti pretenzijas Tarpininko interneto svetainėje nustatyta ginčų nagrinėjimo tvarka.
6.3. Klientas privalo periodiškai prieš naudodamasis Tarpininko paslaugomis ir/ar teikdamas konkretų Pavedimą atidžiai
perskaityti Tarpininko interneto svetainėje pateiktus (aktualius, atnaujintus) dokumentus, nustatančius bendrąsias
ir/ar specialiąsias paslaugų teikimo sąlygas ir esant klausimų kreiptis į Tarpininką papildomos informacijos;
6.4. Klientas privalo atidžiai peržiūrėti iš Tarpininko gautus pranešimus (pvz. pavedimo įvykdymo) ir nedelsdamas
pranešti apie pastebėtas klaidas;
6.5. Klientas privalo nuolat stebėti savo investicijas į FP ir rinkti, analizuoti informaciją, susijusią su FP bei jas išleidusiu
emitentu, ir imtis aktyvių priemonių sumažinti galimą nuostolių riziką;
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6.6. Klientas (juridinis asmuo) turi įsigyti juridinio asmens identifikatorių (angl. LEI – Legal Entity Identifier), jei tai
privaloma pagal Klientui taikomus teisės aktus. Tarpininkas turi teisę nevykdyti Kliento Pavedimo ar sudaryti
sandorius su Klientu, jei Klientas neturi LEI.
6.7. Klientas pareiškia, kad:
6.7.1. turi visas teises bei įgaliojimus sudaryti šią 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 šią Sutartį;
6.7.2. šios 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 šios Sutarties pasirašymo dienos;
6.7.3. 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.
6.8. Klientas patvirtina, kad jo pareiškimai yra teisingi šios Sutarties sudarymo dieną ir kiekvieną vėlesnę dieną, kai
Klientas teikia Pavedimą ar sudaro sandorį dėl FP.
7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
7.1. Šalis, atsakinga už šios Sutarties įsipareigojimų netinkamą vykdymą, atlygina kitos šalies patirtus tiesioginius
nuostolius.
7.2. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės, jei Sutarties įsipareigojimų negali vykdyti esant nenugalimos jėgos
aplinkybėms. Nenugalimos jėgos aplinkybės suprantamos taip, kaip jos apibrėžiamos valstybės, kurioje saugomos
Kliento FP ir piniginės lėšos, valstybės, kurioje Pavedimas ar sandoris turėjo būti įvykdytas, teisės aktuose ir/ar
Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.
7.3. Tarpininkas nėra atsakingas ir neatlygina Klientui nuostolių ar kitos žalos, kuriuos Klientas patiria dėl:
7.3.1. tinklų, įrenginių, kompiuterinės technikos ar programinės įrangos blogo veikimo, sugedimo, reikalingų
duomenų neperdavimo;
7.3.2. įstatymų, kitų teisės aktų priėmimo ar pasikeitimo;
7.3.3. krizių, FP kainos svyravimų, infliacijos, valiutų kainų svyravimų, FP nelikvidumo ir kitų rizikų, susijusių su
investavimu, kurių dalis yra nurodyta Tarpininko internetinėje svetainėje www.orion.lt;
7.3.4. trečiųjų asmenų veikimo ar neveikimo (emitentų, prekybos vietų, depozitoriumų, FP saugotojų, mokėjimo
agentų ir pan.).
7.4. Jei Klientas vėluoja atsiskaityti su Tarpininku Sutartyje ar jos pagrindu sudarytame sandoryje nustatytais terminais,
susitarime dėl sandorių dėl išvestinių finansinių priemonių ir valiutų sandorių sudarymo, 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).
7.5. Klientas sutinka ir paveda Tarpininkui Kliento vardu įforminti ir įvykdyti Pavedimus parduoti Tarpininko nuožiūra
parinktas FP rinkos kaina jei:
7.5.1. Kliento sąskaitose nepakanka piniginių lėšų sumokėti Tarpininkui priklausančių mokėti sumų;
7.5.2. Klientas nenurodo naujo FP saugotojo, kai ši Sutartis pasibaigia;
7.5.3. Klientas nevykdo kitose sutartyse, sudarytose su Tarpininku, nustatytų įsipareigojimų, kurių vykdymas
užtikrintas Kliento FP;
7.6. Jei pagal LR teisės aktus, reglamentuojančius mokestines prievoles, Klientas yra laikomas nuolatiniu Lietuvos
gyventoju arba nėra laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, pasirašydamas šią Sutartį jis tai patvirtina ir sutinka,
kad jo asmens duomenys bei turimų FP informacija būtų perduota kitiems FP saugojimo paslaugą Tarpininkui
teikiantiems subjektams, taip pat kitoms trečiosioms šalims (kredito įstaigoms, priežiūros institucijoms ir kt.), jei tai
yra reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos ar kitos šalies teisės aktus. Klientas įsipareigoja nedelsiant pranešti
Tarpininkui, jei pagal mokestines prievoles reglamentuojančius teisės aktus jo statusas pasikeičia ir atlyginti visus
Tarpininko patirtus nuostolius, jei Kliento patvirtinimas būtų klaidingas arba Klientas laiku nepraneštų apie tai, kad
jis yra/nėra laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, ir Tarpininkas dėl to patirtų nuostolių.
8.

ATLYGINIMAS TARPININKUI UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS IR KITŲ IŠLAIDŲ PADENGIMAS
8.1. Klientas įsipareigoja nustatyta tvarka ir terminais sumokėti Tarpininkui atlyginimą už suteiktas paslaugas bei
padengti Tarpininko patirtas išlaidas, susijusias su Kliento pavedimų vykdymu bei kitais veiksmais, atliktais
vykdant šią Sutartį.
8.2. Klientas yra informuotas, kad atlyginimo Tarpininkui dydžiai ir numatomos kitos išlaidos bei jų dydžiai, galiojantys
Sutarties pasirašymo dieną, yra Tarpininko interneto svetainėje ir susipažino su jais. Tarpininkas savo pasirinktu
būdu informavęs Klientą prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, turi teisę vienašališkai pakeisti atlyginimo
Tarpininkui ir/ar kitų išlaidų dydžius ir/ar numatyti naujas kitų išlaidų rūšis. Galiojantys atlyginimo Tarpininkui
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dydžiai ir numatytos kitos išlaidos bei jų dydžiai skelbiami Tarpininko internetinėje svetainėje www.orion.lt
(skyrius „Kapitalo rinkos“ – „Įkainiai“).
Šalys susitaria, kad palūkanos už Klientui priklausančias pinigines lėšas, laikomas kredito įstaigose, tenka
Tarpininkui ir tai laikoma papildomu atlyginimu Tarpininkui už teikiamas paslaugas.
FP saugojimo mokestis yra išskaičiuojamas iš piniginių lėšų, esančių Kliento sąskaitoje, per 20 kalendorinių dienų
pasibaigus nustatytam periodui (mėnesiui, ketvirčiui, metams).
Tarpininkas turi teisę visas pagal Sutartį 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 kitais veiksmais, atliktais vykdant šią Sutartį,
mokėtina valiuta nėra ar jų nepakanka, Tarpininkas be atskiro Kliento nurodymo pakeičia Kliento sąskaitoje kita
valiuta esančias pinigines lėšas Tarpininko nuožiūra parinkta valiuta keičiama į mokėtiną valiutą pagal tuo metu
Tarpininko pasirinkto Lietuvoje veikiančio komercinio banko skelbiamą negrynųjų pinigų (valiutų) pirkimo /
pardavimo kursą).

9. BENDROSIOS NUOSTATOS
9.1. Pranešimai ir informacijos pateikimas
9.1.1. Visi pagal šią Sutartį siunčiami pranešimai yra laikomi tinkamai pristatyti, jei jie yra išsiųsti žinomais e-pašto
adresais, išskyrus atvejus, kai teisės aktai nustato kitą privalomą pranešimų siuntimo, įteikimo būdą.
išsiunčiami
9.1.2. 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.orion.lt ar
elektroniniu paštu.
9.1.3. Kiekviena Šalis privalo pranešti kitai Šaliai apie šioje Sutartyje nurodyto adreso, telefono, fakso numerio ar
elektroninio pašto adreso pasikeitimą ne vėliau kaip per 5 (penkias) Darbo dienas nuo jų pasikeitimo dienos.
9.2. Privalomumas perėmėjams
9.2.1. Ši Sutartis lieka galioti teisių bei pareigų pagal šią Sutartį perėmėjų bei Šalių asmeninių atstovų (jei jie būtų
paskirti) atžvilgiu.
9.3. Sutarties nutraukimas
9.3.1. Klientas gali bet kada nutraukti Sutartį, jeigu neturi neįvykdytų įsipareigojimų Tarpininkui, pateikdamas
Tarpininkui prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų rašytinį pranešimą.
9.3.2. 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 gali būti parduodamos, o piniginės
lėšos pervedamos į Kliento (-ų) naudai atidarytą depozitinę sąskaitą banke. Klientas yra informuotas ir
sutinka, kad tokiu atveju piniginių lėšų ir/ar FP išvedimo iš Tarpininko apskaitos bei saugojimo banke
sąnaudos būtų dengiamos iš pervedamų Kliento piniginių lėšų.
9.4. Ginčų sprendimas
Bet kokie su šia Sutartimi, jos pagrindu teikiamomis paslaugomis ar sudaromais sandoriais susiję ginčai,
nesutarimai ar prieštaravimai sprendžiami derybų keliu. Nepavykus ginčų išspręsti derybų būdu jie perduodami
nagrinėti kompetentingam Vilniaus miesto teismui pagal Tarpininko buveinės registracijos vietą.
9.5. Pakeitimai ir papildymai
9.5.1. Tarpininkas turi teisę vienašališkai keisti bendrąsias Sutarties sąlygas, taip pat su paslaugų teikimu susijusius
dokumentus, esančius Tarpininko interneto svetainėje, apie tai prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų
Tarpininko svetainėje arba e-paštu įspėjęs Klientą. Klientas turi teisę per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų
nuo pranešimo apie pakeitimus paskelbimo nutraukti Sutartį, prieš tai įvykdęs visus sutartinius
įsipareigojimus. Jei Klientas Sutarties per nustatytą laikotarpį nenutraukia ir/arba Klientas toliau naudojasi
Sutartyje numatytomis paslaugomis, laikoma, kad Šalys susitarė dėl paslaugų teikimo pakeistomis sąlygomis.
9.6. Sutarties egzemplioriai ir kalba
Ši Sutartis yra sudaryta dviem vienodos teisinės galios originalo egzemplioriais lietuvių kalba po vieną kiekvienai iš
Šalių.
9.7. Taikytina teisė
Šiai Sutarčiai taip pat Šalių tarpusavio santykiams, susijusiems su šia Sutartimi taikomi (įskaitant, bet
neapsiribojant, klausimus dėl Sutarties sudarymo, galiojimo, negaliojimo, vykdymo ir nutraukimo) ir ji yra
aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
9.8. Sutarties įsigaliojimas
Ši Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja neterminuotai.
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