
 

 

SENJORŲ INDĖLIO BENDROSIOS SĄLYGOS 
 

SUTARTIES OBJEKTAS 
  

1. Ši Senjorų indėlio sutartis (toliau - Indėlio sutartis) reglamentuoja sutartyje nurodyto fizinio asmens/Senjoro 
(toliau - Indėlininkas) ir RATO kredito unijos (toliau - Unija) (buveinės adresas J. Jasinskio 14 A. LT-0112, 
Vilnius, tel.: +370 5 250 26 77, elektroninio pašto adresas: info@rato.lt, interneto svetainė: www.rato.lt; 
juridinio asmens kodas 112043124) santykius, atsirandančius Indėlininkui perduodant pinigus į Indėlininko 
vardu Unijoje atidarytą indėlio sąskaitą bei Unijai Indėlio sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais 
grąžinant Indėlininko perduotą pinigų sumą ir priskaičiuotas palūkanas. Indėlininko ir Unijos santykius, 
atsirandančius Indėlininkui padedant Unijoje Indėlį ir Unijai jį grąžinant, taip pat reglamentuoja Lietuvos 
Respublikos Civilinis kodeksas, kiti įstatymai ir teisės aktai, taip pat Unijos klientų aptarnavimo ir paslaugų 
teikimo bendrosios sąlygos bei operacijų atlikimą reglamentuojantys Unijos vidaus aktai. 

 
SUTARTIES SUDARYMAS 
 

2. Indėlio sutarties subjektas gali būti tik Senjorai. Senjorais laikomi asmenys, kurie yra sulaukę 60 metų ir 
daugiau.  

3. Indėlio sutartis su Indėlininku gali būti sudaroma šiais būdais:  
3.1. Indėlininkui atvykus į Uniją ir pasirašius Indėlio sutartį, arba  
3.2. Indėlininkui naudojantis Unijos internetinės bankininkystės sistema „i.RATO“, jeigu Indėlininkas ir Unija 

yra sudarę Elektroninių paslaugų teikimo sutartį. 
4. Internetu sistemoje „i.RATO“ sudaryta Indėlio sutartis turi tokią pačią juridinę galią kaip ir Indėlio sutartis, 

sudarytą Indėlininkui atvykus į Uniją ir pasirašius Indėlio sutartį.  
5. Indėlio sutartis sudaroma Indėlio sutarties sudarymo metu galiojančiuose Unijos paslaugų ir operacijų 

įkainiuose nurodytomis sąlygomis bei www.rato.lt skelbiamomis indėlių palūkanų normų sąlygomis. 
Sutikdamas su Unijos nustatytomis indėlio sąlygomis ir sudarydamas Indėlio sutartį su Unija, Indėlininkas 
pasirenka Indėlio sumą ir valiutą, sąskaitą, į kurią grąžinamas Indėlis.  

6. Sudarant Indėlio sutartį, Unija, atidarydama Indėlio sąskaitą, automatiškai įskaito Indėlio sutartyje nurodytą 
Indėlio sumą nuo Indėlininko atsiskaitomosios sąskaitos, esančios Unijoje, ir perveda ją į Indėlininkui 
atidarytą Indėlio sąskaitą.  
6.1. Jei Indėlininko sąskaitoje nėra pakankamai lėšų Unijos sistema tikrins sąskaitos balansą 3 (trijų) 

kalendorinių dienų laikotarpyje, tikslu nustatyti ar Indėlio sąskaitos likutis atitinka nurodytą indėlio 
sumą. Nustačius, kad Indėlininko sąskaitoje likutis yra mažesnis nei Indėlio sutartyje nurodyta suma, 
Indėlio sutartis automatiškai nutraukiama. 

6.2. Jei Indėlininko sąskaitoje 3 (trijų) kalendorinių dienų laikotarpyje sukaupiama lėšų suma atitinkanti 
Indėlio sumą, lėšos pervedamos į Indėlio sąskaitą ir Indėlio sandoris yra aktyvuojamas. Tokiu atveju 
indėlio pabaigos terminas yra nukeliamas tokiam dienų terminui, kuris susijęs su vėlesniu Indėlio 
sandorio aktyvavimu. 

7. Jeigu Indėlininkas sudaro su Unija Indėlio sutartį internetu sistemoje „i.RATO“: 
7.1. Iki 22.30 val. ir Indėlininko sąskaitoje yra pakankama indėlio suma, lėšos yra pervedamos į Indėlio 

sąskaitą sandorio sudarymo metu ir palūkanos už Indėlį pradedamos skaičiuoti nuo kitos kalendorinės 
dienos, einančios po Indėlio sutarties sudarymo dienos.  

7.2. Po 22.30 val. ir Indėlininko sąskaitoje yra pakankama indėlio suma, lėšos yra pervedamos į Indėlio 
sąskaitą sandorio sudarymo metu, o palūkanos už Indėlį pradedamos skaičiuoti nuo 2 (antros) 
kalendorinės dienos, einančios po Indėlio sutarties sudarymo dienos. 

8. Jeigu Indėliui taikoma automatinio sutarties pratęsimo sąlyga, ir Indėlio sutarties termino pabaigos dieną 
Indėlininkas nėra pateikęs prašymo atsiimti Indėlį, Indėlio sutartis tą pačią dieną po indėlio termino 
pasibaigimo pabaigos automatiškai pratęsiama tokiam pačiam terminui ir tokiomis pačiomis sąlygomis, 
kurios buvo numatytos Indėlio sutartyje.  

9. Indėlio terminas ir palūkanos už Indėlį pradedami skaičiuoti nuo kitos dienos, po Indėlio priėmimo arba 
papildymo dienos. 
 

ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 
 

10. Unija įsipareigoja: 
10.1. Atidaryti Indėlio sąskaitą Indėlininkui ir ją tvarkyti vadovaujantis Indėlio sutartimi ir Lietuvos 



 
Respublikos įstatymais.  

10.2. Už padėtą Indėlį mokėti Indėlininkui Unijos nustatytą Indėlio sutarties sudarymo dieną (arba Indėlio 
sutarties pratęsimo dieną, jei Indėlio sutartis yra pratęsiama) galiojančią metinę palūkanų normą, 
kuri skelbiama Unijos tinklalapyje www.rato.lt bei Unijos klientų aptarnavimo skyriuose.  

10.3. Priimti Indėlininko ir kitų asmenų papildomas lėšas į Indėlio sąskaitą per visą Indėlio sutarties 
galiojimo laikotarpį. 

10.4. Užtikrinti indėlių grąžinimą pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams 
draudimo įstatymą privalomai juos drausdama VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“.  

10.5. Užtikrinti informacijos apie Indėlininko sąskaitas ir visų jo ir kitų asmenų atliekamų finansinių 
operacijų slaptumą. Informaciją teikti tik Indėlininkui ar jo įgaliotiems atstovams, taip pat kitais 
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.  

10.6. Priskaičiuoti Indėlininkui Indėlio sutartyje nustatytas palūkanas ir išmokėti šias palūkanas Indėlio 
sutarties nustatytu periodiškumu.  

10.7. Indėlį ir priskaičiuotas palūkanas išmokėti Indėlininkui Indėlio termino pabaigos dieną. 
10.8. Indėlininkui pageidaujant prieš terminą nutraukti Indėlio sutartį internetu sistemoje „i.RATO“, grąžinti 

Indėlį kitą dieną po artimiausios darbo dienos, einančios po Indėlio sutarties nutraukimo dienos. 
11. Indėlininkas įsipareigoja:  

11.1. Jeigu Indėlininkas ketina nutraukti Indėlio sutartį nepasibaigus Indėlio sutarties terminui: 
11.1.1. apie Indėlio sutarties nutraukimą, Unijai privalo pranešti prieš 2 (dvi) kalendorines dienas: 

raštu, atvykus į Unijos klientų aptarnavimo skyrių, arba internetu - internetinėje 
bankininkystės sistemoje „i.RATO“ parašant pranešimą Unijai, arba 

11.1.2. savarankiškai atlikti Indėlio sutarties nutraukimą prisijungus prie „i.RATO“.  
11.2. Atsiimant Indėlį grynais daugiau kaip 12 000,00 EUR, užsakyti išimamą sumą prieš 1 (vieną) Unijos 

darbo dieną iki 11 val. pateikiant raštišką prašymą arba internetu sistemoje „i.RATO“, norint atsiimti 
daugiau kaip 30 000,00 EUR, užsakyti išimamą sumą prieš 2 (dvi) Unijos darbo dienas. 

11.3. Raštu pranešti Unijai ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų apie savo adreso, vardo, 
pavardės, asmens dokumento pakeitimą.  

11.4. Dingus Indėlio sutarčiai nedelsiant apie tai žodžiu pranešti Unijai, 2 (dviejų) darbo dienų bėgyje 
pranešti raštu arba prisijungus prie “i.RATO”.  

12. Indėlininkas turi teisę:  
12.1. Papildyti Indėlį atvykus į artimiausią Unijos klientų aptarnavimo skyrių arba per „i.RATO“. 
12.2. Nutraukti Indėlio sutartį nepasibaigus Indėlio sutarties terminui, prieš tai pranešęs Unijai apie 

numatomą Indėlio sutarties nutraukimą šios sutarties nustatyta tvarka. 
12.3. Nutraukti Indėlio sutartį nepasibaigus Indėlio sutarties terminui internetu, naudojantis sistema 

„i.RATO“ šioje sutartyje nustatyta tvarka.  
13. Unija turi teisę: 

13.1. Indėlininkui nutraukus Indėlio sutartį nepasibaigus Indėlio sutarties terminui, neišmokėti už einamąjį 
ir prieš tai buvusį mėnesį priskaičiuotų palūkanų.  

13.2. Unija turi teisę vienašališkai keisti Indėlio sutarties sąlygas (išskyrus palūkanų normos dydį), apie tai 
prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu informavusi Indėlininką. Bendrosios Indėlio sutarties 
sąlygos gali būti keičiamos Unijos vienašališkai apie tai paskelbiant Unijos tinklalapyje ir Unijos 
klientų aptarnavimo padaliniuose arba informuojant klientus asmeniškai el. paštu arba per 
elektroninės bankininkystės sistemą. Unija neturi teisės vienašališkai keisti Indėlio termino nustatyto 
sudarant Indėlio sutartį. Indėlininkas, nesutikdamas su Unijos vienašališkai pakeistomis Indėlio 
sutarties sąlygomis, turi teisę atvykęs į Uniją nutraukti Indėlio sutartį prieš terminą. Tokiu atveju 
Indėlio sutartis nutraukiama 5 (penktą) kalendorinę dieną nuo Indėlininko atvykimo į Uniją bei 
raštiško pareiškimo apie Indėlio sutarties nutraukimą dienos. 

 
KITOS SĄLYGOS 

 
14. Indėlio sutartis pasibaigia suėjus Indėlio sutartyje nurodytam Indėlio terminui arba vienai iš šalių nutraukus 

Indėlio sutartį prieš terminą.  
15. Suėjus Indėlio terminui Unija paskutinę Indėlio sutarties galiojimo dienos uždarymo metu perveda Indėlį ir 

priskaičiuotas palūkanas už Indėlį (jeigu jos mokamos) į Indėlio sutartyje nurodytą sąskaitą ir uždaro 
Indėlio sąskaitą.  

16. Palūkanos apskaičiuojamos nuo Indėlio sąskaitoje esančios sumos, pradedant nuo kitos dienos po Indėlio 
sutarties sudarymo arba papildymo dienos, išskyrus, kai Indėlio suma įskaitoma ne Indėlio sutarties 
sudarymo dieną, laikant, kad mėnesyje yra faktinis dienų skaičius, o metuose yra 365 dienos (keliamaisiais 
metais 366 dienos).  

17. Indėlininkas be Unijos sutikimo neturi teisės perleisti savo teisių ir įsipareigojimų pagal Indėlio sutartį 
trečiajam asmeniui.  



 
18. Teisės aktuose reikalaujama informacija apie indėlių draudimą yra skelbiama Unijos tinklalapyje, o klientui 

paprašius, atspausdinta informacija apie indėlių draudimą pateikiama Unijos skyriuje. 
 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 
19. Indėlio sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo momento ir galioja iki Indėlio sutartyje numatyto sutarties 

galiojimo termino pabaigos.  
20. Indėlio sutartis sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Indėlio sutarties šalys sutaria, kad 

visi ginčai, kylantys vykdant šios Indėlio sutarties sąlygas, sprendžiami derybomis, o šalims nesusitarus - 
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.  

21. Indėlio sutartis sudaroma ir su Indėlio sutartimi susijusi informacija Indėlininkui pateikiama lietuvių kalba. 
 
Klientas, sudarymas Indėlio sutartį, patvirtina, kad: 

 sutinka, jog Indėlio sutartis būtų pradėta vykdyti jos sudarymo dieną, t.y. nepasibaigus 14 (keturiolikos) 
dienų atsisakymo nuo Indėlio sutarties terminui; 

 supranta, kad jo asmens duomenis tvarkys RATO kredito unija ir patvirtina, kad asmens duomenų 
pateikimo metu jam buvo sudaryta galimybė susipažinti su RATO kredito unijos informacija apie 
asmens duomenų tvarkymą, su kuria bet kuriuo metu gali susipažinti www.rato.lt  


