PAGRINDINIO PAJAUS ĮSIGIJIMO SUTARTIES
BENDROSIOS SĄLYGOS
1. Sutarties objektas
1.1. Sutartis nustato Pajaus įnešimo, apmokėjimo tvarką bei Asmens ir Unijos teises bei pareigas vykdant šią Sutartį.
1.2. Pajus yra Asmens įsigytas pajus, kuris suteikia teisę Unijos visuotiniame narių susirinkime turėti vieno balso teisę sprendžiant šio
susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus (išskyrus asocijuotą narį) ir gauti dividendus bei turėti kitas kredito unijos nariui suteikiančias
turtines ir neturtines teises.
1.3. Dividendai yra išmokama pelno dalis, skirstoma proporcingai kiekvieno nario turimo pajaus dydžiui.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Sutarties sudarymas
Ši Sutartis sudaroma Asmeniui atvykus į Uniją ir pasirašius Sutartį arba nuotoliniu būdu.
Sutartis sudaroma pagal tuo metu galiojančias Unijos paslaugų bei operacijų įkainiuose nurodytas sąlygas.
Jeigu Asmuo nėra su Unija sudaręs atsiskaitomosios sąskaitos sutarties arba nenurodo Unijoje esančios sąskaitos, į kurią grąžinamas
Pajus ir išmokami dividendai (jei tokie būtų), Unija, vadovaudamasi šia Sutartimi, atidaro Asmeniui atsiskaitomąją sąskaitą ir
aptarnaujančią sąskaitą, jei ji pagal kitą sutartį nebuvo atidaryta tarp Asmens ir Unijos anksčiau.
2.4. Asmuo / Unija negali atlikti jokių kitų lėšų įmokėjimo / išmokėjimo operacijų Sutarties specialiosios dalies 2.2. punkte nurodytoje sąskaitoje
išskyrus Pajaus įnešimą ir Pajaus išmokėjimą iš sąskaitos.
2.5. Asmuo, pateikęs prašymą Unijos valdybai (pavedimu administracijos vadovas) dėl priėmimo į Unijos narius ir sudaręs su Unija Sutartį,
įmoka (perveda) Sutartyje nurodytą Pajų sumą į atidarytą Pajaus sąskaitą, nurodytą Sutarties specialiosios dalies 2.2. punkte. Asmeniui
neįmokėjus į Pajaus sąskaitą visos Sutartyje nurodytos sumos per vieną mėnesį, Sutartis netenka galios ir Unija automatiškai uždaro
Pajaus sąskaitą.
2.6. Sutarties galiojimo laikotarpiu Asmuo negali mažinti Sutarties specialiosios dalies 2.1. punkte nurodytos Pajaus sumos.

3. Šalių teisės ir įsipareigojimai
3.1. Unija šia Sutartimi įsipareigoja:
3.1.1. atidaryti Pajaus sąskaitą asmeniui ir ją tvarkyti vadovaujantis Sutartimi bei Lietuvos Respublikos įstatymais;
3.1.2. užtikrinti informacijos apie Asmens sąskaitas ir visų jo atliekamų finansinių operacijų slaptumą. Informaciją teikti tik asmeniui ar jo
įgaliotiems atstovams, taip pat Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka;
3.1.3. Pajų ir dividendus (jei tokie būtų) išmokėti į Asmens atsiskaitomąją sąskaitą;
3.1.4. Asmeniui paprašius, valdybos nustatyta tvarka teikti informaciją apie Unijos metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius, valdybos
ataskaitas dėl Unijos veiklos, visuotinių narių susirinkimų protokolus ir sprendimus. Unija turi teisę atsisakyti suteikti informaciją, jeigu joje
yra Unijos paslapčių.
3.2. Šia Sutartimi Asmuo įsipareigoja:
3.2.1. įmokėti Sutartyje nurodytą Pajaus sumą į sąskaitą, nurodytą Sutarties specialiosios dalies 2.2. punkte grynaisiais pinigais arba
pervesti šią sumą į Asmens atsiskaitomąją sąskaitą per vieną mėnesį nuo Sutarties sudarymo dienos;
3.2.2. žodžiu ar raštu pranešti Unijai ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų apie savo adreso, vardo, pavardės ir / ar
pavadinimo, asmens dokumento pakeitimą;
3.2.3. praradus Sutartį nedelsiant apie tai žodžiu ar raštu pranešti Unijai;
3.2.4. laikytis Unijos įstatų, valdymo ir priežiūros organų nutarimų, tinkamai ir laiku vykdyti visus savo įsipareigojimus Unijai bei dalyvauti
Unijos veikloje.
3.3. Asmuo turi teisę:
3.3.1. dalyvauti Unijos visuotiniuose narių susirinkimuose bei balsuojant (išskyrus asocijuotą narį) turėti tik vieną balsą;
3.3.2. rinkti Unijos valdymo ir priežiūros organus, būti išrinktas į juos ir siūlyti kandidatus į Unijos visuotinio narių susirinkimo renkamų
organų narius (ne vėliau kaip likus 10 dienų iki kredito unijos visuotinio narių susirinkimo) (išskyrus asocijuotą narį);
3.3.3. valdybos nustatyta tvarka gauti informaciją apie Unijos metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius, valdybos ataskaitas dėl Unijos
veiklos, visuotinių narių susirinkimų protokolus ir sprendimus. Unija gali atsisakyti suteikti informaciją, jeigu joje yra Unijos paslapčių;
3.3.4. apskųsti teismui visuotinio narių susirinkimo, valdymo ir priežiūros organų nutarimus;
3.3.5. išstoti iš Unijos, pateikęs prašymą Unijos valdybai;
3.3.6. gauti nariams skirstomo pelno dalį;
3.3.7. gauti likviduojamos Unijos turto dalį, proporcingą jo pajinio įnašo dydžiui;
3.3.8. palikti testamentu savo Pajų vienam ar keliems asmenims;
3.3.9. įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį Unijos visuotiniame narių susirinkime (išskyrus asocijuotą narį) ar atlikti kitus veiksmus;
3.3.10. Unijos valdybos sutikimu perleisti savo Pajų kitų asmenų nuosavybėn. Unijos valdyba gali neleisti perleisti Pajaus, jei jį įgyjantis
asmuo negali būti Unijos nariu ar neatitinka narystės kriterijų;
3.3.11. reikalauti, kad Unija grąžintų jo Pajų, laikydamasis LR kredito unijų įstatymo 14 str. ir 47 str. nustatytos tvarkos, išskyrus Pajų, kuris
nuosavybėn įsigytas iš kitų asmenų pasinaudojus perleidimo teise ir tai yra numatyta Unijos įstatuose;
3.3.12. žinoti (būti informuotam) apie asmens duomenų tvarkymą Unijoje; bet kuriuo metu, duomenų valdytojui pateikus asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą, susipažinti su tvarkomais mano asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi; reikalauti ištaisyti,
sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi,
nesilaikant teisės aktų nuostatų; reikalauti, kad tvarkomi asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis,
duomenų valdytojo būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui arba pačiam asmeniui, jeigu tai yra techniškai įmanoma bei pateikti
skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;
3.3.13. naudotis kitomis LR įstatymams neprieštaraujančiomis Unijos įstatuose Pajaus turėtojui suteikiamomis teisėmis.
3.4. Unija turi teisę:
3.4.1. pašalinti Asmenį iš Unijos narių visuotinio narių susirinkimo sprendimu, jei Asmuo neatitinka narystės Unijoje kriterijaus, nevykdo savo
pareigų, pažeidžia LR kredito unijų įstatymą ir Unijos įstatus;
3.4.2. Asmeniui Unijos įstatuose nustatyta tvarka apriboti teisę disponuoti pajiniu įnašu ar jo dalimi, neviršijančia skolinamų pinigų sumos
kartu su už ją mokamomis palūkanomis, tol, kol bus grąžinta skolinama suma su palūkanomis;
3.4.3. naudotis kitomis LR įstatymams neprieštaraujančiomis Unijos įstatuose Unijai suteikiamomis teisėmis.
4. Įnašų už pajus grąžinimas
4.1. Įnašas už Pajų gali būti grąžinamas tik narystei Unijoje pasibaigus. Unija, grąžindama Asmeniui jo pajinį įnašą už Pajų jį proporcingai
sumažina, atsižvelgdama į tų metų, kuriais narystė Unijoje pasibaigė patvirtintoje metinėje balansinėje ataskaitoje įrašytą Unijos nuostolių
ir privalomojo rezervo arba rezervinio kapitalo bendrą sumą, jei bendra suma yra nuostoliai.
4.2. Asmeniui yra žinoma ir jam išaiškinta, kad Unija, Asmeniui, kurio narystė Unijoje pasibaigė, grąžindama Pajų proporcingai jį sumažina,
atsižvelgdama į tų metų, kuriais narystė Unijoje pasibaigė patvirtintoje metinėje balansinėje ataskaitoje įrašytas Unijos nuostolių ir
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privalomojo rezervo arba rezervinio kapitalo bendrą sumą, jei bendra suma yra nuostoliai. Visuotiniam narių susirinkimui patvirtinus metinių
finansinių ataskaitų rinkinį ir kredito unijai nusprendus su Asmeniu atsiskaityti, apie šį sprendimą kredito unija privalo raštu pranešti
priežiūros institucijai ir gauti priežiūros institucijos leidimą mažinti pajinį kapitalą.
4.3. Unija su Asmeniu atsiskaito išmokėdama jam priklausantį Pajų tik po to, kai įvertinus Unijos finansinę būklę nustato, kad atsiskaitymas
nekels grėsmės Unijos veiklos stabilumui ir patikimumui.
4.4. Asmeniui mirus, jam priklausęs Pajus išmokamas jo įpėdiniams.
4.5. Pripažintam neveiksniam tam tikroje srityje Asmeniui priklausančio Pajaus lėšos išmokamos per jo teisėtą atstovą, kai šis pateikia
reikiamus dokumentus.
5.
Kitos sąlygos
5.1. Asmuo supranta ir jam žinoma, kad didesnio negu minimalaus dydžio pagrindinio pajaus įsigijimas, kuris nurodytas šios Sutarties
specialiosios dalies 2.1. punkte, nesuteikia jam papildomų teisių ir tikėtina ekonominė nauda (gautini dividendai) nepriklauso nuo įsigyjamo
pajaus rūšies (pagrindinio ar papildomo, išskyrus privilegijuotus pajus).
5.2. Asmuo, įsigydamas didesnį nei minimalaus nustatyto dydžio pagrindinį pajų prisiima papildomą riziką, jei Unija patirtų nuostolių.
5.3. Asmuo patvirtina, kad jam, prieš pasirašant šią Sutartį, Unija suteikė pilną informaciją apie galimybę įsigyti pagrindinį pajų ir išaiškino
galimas neigiamas pasekmes, kurios gali kilti, įsigyjant didesnį nei minimalaus dydžio pagrindinį pajų.
5.4. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos.
5.5. Jei Asmuo neįmoka Sutarties specialiosios dalies 2.1. punkte nurodytos Pajaus sumos per vieną mėnesį, Sutartis netenka galios.
5.6. Unijoje įneštas Pajus nėra laikomas indėliu ir nėra draudžiamas LR indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nustatyta
tvarka.
5.7. Asmuo yra informuojamas, jog Unija turi pareigą, prieš priimdama sprendimą suteikti finansines paslaugas ir paslaugų teikimo metu,
visokeriopai vertinti Asmens gebėjimą vykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus, todėl, Unija, remdamasi savo teisėtu interesu –
nustatyti asmens mokumą ir įvertinti finansinę riziką, tvarko asmens duomenis, mokumo įvertinimo ir finansinių paslaugų suteikimo tikslais.
Unija gali kreiptis ir gauti asmens duomenis iš įvairių šaltinių, įskaitant bet neapsiribojant, Lietuvos banko, kredito ir kitų finansų įstaigų,
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, VĮ Registrų centro, Valstybinės mokesčių inspekcijos, įmonių, tvarkančių jungtines
skolininkų duomenų rinkmenas, draudimo įmonių, apdraudusių įkeistą turtą, darbovietės, registrų, kitų asmenų, tvarkančių mano
duomenis, kurie yra susiję su gaunamomis pajamomis, turimu turtu, prisiimtais finansiniais įsipareigojimais arba kitaip reikalingi mokumui,
prieš suteikiant prašomas paslaugas, įvertinti ir vėliau, visu suteiktų paslaugų naudojimosi laikotarpiu (tiek kartų, kiek yra būtina). Asmens
duomenys gali būti perduodami teisės aktuose numatytais atvejais ir tvarka tretiesiems asmenims (Lietuvos bankui, Finansinių nusikaltimų
tyrimo tarnybai ir kitoms institucijoms). Asmens duomenys bus saugomi iki sutartinių santykių pabaigos ir 10 metų po to, kaip to reikalauja
galiojantys teisės aktai.
5.8. Asmuo yra informuotas, kad duomenų valdytojas gali vykdyti profiliavimą, susijusį su kliento asmens duomenų tvarkymu, automatizuotu ar
pusiau automatizuotu būdu, siekdamas įvertinti kliento kreditingumą ir pusiau automatizuotu būdu priimti sprendimą dėl vartojimo kredito
suteikimo (nesuteikimo), palūkanų dydžio ir mokamų įmokų dydžio, vykdyti kliento sudarytų sandorių stebėseną, siekiant užkirsti kelią
pinigų plovimui bei sukčiavimui. Vykdant automatizuotą (ar pusiau automatizuotą) sprendimų priėmimą gali būti naudojamos matematinės
ar statistinės priemonės, vertinančios, pavyzdžiui, kliento gaunamų pajamų ir įsipareigojimų santykį ar pagal vartojimo kredito sutartį kliento
mokamų įmokų dydžius ir terminus. Taip pat, kad žino, jog turi teisę užginčyti tokį sprendimą ir pareikalauti, kad jis būtų peržiūrėtas
duomenų valdytojo įgalioto asmens.
5.9. Unija turi teisę reikalauti, kad Asmuo pateiktų dokumentus ir / ar informaciją, patvirtinančius Asmens lėšų, taip pat kito turto teisėtus įgijimo
pagrindus bei šaltinį (kilmę), Asmens dalykinių santykių su Unija tikslą ir numatomą pobūdį, Asmens, kuris yra juridinis asmuo, veiklos
pobūdį bei valdymo (akcininkų) struktūrą ir / ar kitus dokumentus bei informaciją, kiek tai yra reikalinga tam, kad Unija tinkamai vykdytų
pinigų plovimo ir / ar teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančių ir / ar kitų teisės aktų reikalavimus. Unija turi teisę atsisakyti
sudaryti Sutartį su Asmeniu, o teisės aktuose, šioje Sutartyje ar kituose Asmens ir Unijos santykius reglamentuojančiuose dokumentuose
nustatytais atvejais – nutraukti dalykinius santykius su Asmeniu, jei Asmuo nepateikia, vengia arba atsisako pateikti Unijai reikiamus
dokumentus ir / ar informaciją, slepia dokumentus ir / ar informaciją, arba pateikia neteisingą ar nepakankamą informaciją.
5.10.Sutartis sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Sutarties šalys sutaria, kad visi ginčai, kylantys vykdant šios Sutarties
sąlygas, sprendžiami derybomis, o šalims nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
5.11.Šios Sutarties šalys Sutartį pasirašo atvykę į Uniją arba nuotoliniu būdu, t.y. galiojančiu saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu (kuris
atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 2014 m. liepos 23 d. dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių
operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB).
5.12.Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais.
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