
 
INFORMACIJA INDĖLININKUI 

  
  

Pagrindinė informacija apie indėlio apsaugą 
RATO kredito unijoje laikomi indėliai yra 

draudžiami 
valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“ 

Apsaugos riba iki 100 000 eurų vienam indėlininkui už visus vienoje kredito 

įstaigoje laikomus indėlius1 
Jei turite daugiau indėlių toje pačioje kredito 

įstaigoje 
visi jūsų indėliai, laikomi toje pačioje kredito įstaigoje, 

susumuojami ir bendrai sumai taikoma 100 000 eurų apsaugos 

riba1 
Jei turite bendrą sąskaitą su kitu (kitais) 

asmeniu (asmenimis) 
100 000 eurų riba atskirai taikoma kiekvienam indėlininkui2 

Indėlių draudimo išmokos išmokėjimo 

terminas, jeigu kredito įstaiga nevykdo 

įsipareigojimų 

10 darbo dienų3   

Indėlių draudimo išmokos išmokėjimo valiuta eurai 
Kontaktiniai duomenys Algirdo g. 31, Vilnius, LT-03219  

Tel. 8 5 2135657, Faks. 8 5 2135546 
El. paštas: idf@idf.lt 

Daugiau informacijos www.iidraudimas.lt 
Indėlininko patvirtinimas, kad gavo 

informaciją 
  

             Pastabos: 
1 Jeigu indėlis negrąžinamas dėl to, kad kredito įstaiga nepajėgi įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų, indėlininkams 

valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ išmoka indėlių draudimo išmokas. Didžiausia indėlių, laikomų vienoje kredito 

įstaigoje, draudimo išmokos suma vienam indėlininkui yra 100 000 eurų. Nustatant indėlių draudimo išmokos dydį, visi toje pačioje 

kredito įstaigoje laikomi indėliai yra susumuojami. Pavyzdžiui, jeigu indėlininkas turi taupomąją sąskaitą, kurioje yra 90 000 eurų, ir 

einamąją sąskaitą, kurioje yra 20 000 eurų, jam bus išmokama tik 100 000 eurų draudimo išmoka. 
Tam tikrais atvejais (kai į indėlininko sąskaitą ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki indėlių draudžiamojo įvykio dienos 

pervesti pinigai už parduotą indėlininkui nuosavybės teise priklausiusį gyvenamąjį būstą; indėlininko paveldėti pinigai pagal 

testamentą arba pagal įstatymą; indėlininko kaip naudos gavėjo pagal gyvybės draudimo sutartį ar jos esmę atitinkančią sutartį mirties 

atveju gauti pinigai; indėlininko kaip kompensacija arba išmoka įstatymų nustatytais atvejais dėl kito asmens žūties atliekant darbo ar 
tarnybines pareigas gauti pinigai; išmokos ar kompensacijos už smurtiniais nusikaltimais padarytą žalą) indėliai apsaugomi didesne 

kaip 100 000 eurų suma. 
Daugiau informacijos galima rasti interneto svetainėje adresu: www.iidraudimas.lt. 
2 Jeigu turite bendrą sąskaitą su kitu (kitais) asmeniu (asmenimis), 100 000 eurų apsaugos riba atskirai taikoma kiekvienam 

indėlio bendraturčiui. 
3 Draudimo išmokų išmokėjimas. 

Atsakinga už indėlių draudimo sistemą yra valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ (Algirdo g. 31, Vilnius, LT-03219, Tel. 
8 5 2135657, Faks. 8 5 2135546, El. paštas: idf@idf.lt, interneto svetainė: www.iidraudimas.lt. Ji grąžins jūsų indėlius (iki 100 000 

eurų) ne vėliau kaip per: 
– 20 darbo dienų iki 2018 m. gruodžio 31 d.; 
– 15 darbo dienų nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.; 
– 10 darbo dienų nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.; 
– 7 darbo dienas nuo 2024 m. sausio 1 d. 
Jei iki 2023 m. gruodžio 31 d. indėlių draudimo išmokos neišmokamos per 7 darbo dienas nuo indėlių draudžiamojo įvykio 

dienos, nuo 2016 m. gegužės 16 d. indėlininko prašymu jam per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos išmokama minimaliosios 

mėnesinės algos dydžio, bet ne didesnė negu indėlininko turimų tinkamų drausti indėlių suma, indėlių draudimo išmokos dalis 

(avansinė indėlių draudimo išmoka). 
Jeigu per šiuos terminus draudimo išmoka jums nebuvo išmokėta, turėtumėte susisiekti su valstybės įmone „Indėlių ir 

investicijų draudimas“. Daugiau informacijos galima rasti interneto svetainėje adresu: www.iidraudimas.lt. 
  
Kita svarbi informacija. 
Iš principo visi mažmeninių indėlininkų ir įmonių indėliai yra apdrausti valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“. 
Tam tikriems indėliams taikomos išimtys nurodytos valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto 

svetainėje www.iidraudimas.lt. Jūsų paprašyta kredito įstaiga taip pat informuos jus, ar tam tikri produktai yra apdrausti. Jeigu indėliai 
apdrausti, kredito įstaiga tai patvirtina ir sąskaitos išraše. 
  
  



Informacijos apie indėlių draudimą teikimo 

klientų aptarnavimo padaliniuose, interneto 
svetainėse, sutartyse ir sąskaitų išrašuose 

taisyklių  
1 priedas 
 

 
ATVEJAI, KAI INDĖLIAI NĖRA DRAUDŽIAMI IR KAI YRA TAIKOMI INDĖLIŲ DRAUDIMO 

IŠMOKŲ MOKĖJIMO APRIBOJIMAI 
 

Indėlių draudimo objektas nėra: 
1) kitų kredito įstaigų indėliai, laikomi savo sąskaita ir savo vardu; 
2) kredito įstaigos nuosavos lėšos; 
3) indėliai, dėl kurių priimtas apkaltinamasis nuosprendis baudžiamojoje byloje dėl pinigų plovimo; 
4) finansų įstaigų indėliai;  
5) valdymo įmonių indėliai; 
6) finansų maklerio įmonių indėliai; 
7) indėliai, kurių savininkų tapatybė nenustatyta (anoniminėse ir koduotose sąskaitose laikomi indėliai); 
8) draudimo įmonių ir perdraudimo įmonių, kitose valstybėse narėse ir trečiosiose valstybėse įsteigtų draudimo 

įmonių ir perdraudimo įmonių indėliai; 
9) kolektyvinio investavimo subjektų indėliai; 
10) pensijų fondų indėliai; 
11) valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos 

įstatyme, indėliai, išskyrus tokių institucijų ir įstaigų depozitinėse sąskaitose laikomas kitiems asmenims 

priklausančias lėšas;  
12) Lietuvos banko indėliai; 
13) paties indėlių draudimo sistemos dalyvio išleisti skolos vertybiniai popieriai ir įsipareigojimai, susiję su jo 

akceptais ir paprastaisiais vekseliais; 
14) elektroniniai pinigai ir  iš elektroninių pinigų turėtojų mainams į elektroninius pinigus gautos lėšos. 
Aukščiau nurodytų subjektų indėliai nėra indėlių draudimo objektas, neatsižvelgiant į tai, pagal kurios 

valstybės teisės aktus šie subjektai yra įsteigti.  
 

 
Indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai: 

Indėlių draudimo išmokos nemokamos: 
1) už indėlius, lėšas, pinigus, vertybinius popierius ir įsipareigojimus, kurie nėra indėlių draudimo 

objektas (kaip nurodyta aukščiau šioje formoje); 
2) indėlininkams už indėlius sąskaitoje, kurioje per pastaruosius 24 mėnesius iki indėlių draudžiamojo 

įvykio dienos nėra atlikta jokių su indėliu susijusių operacijų ir laikomo indėlio suma yra mažesnė kaip 10 

eurų. 
3) indėlininkams ar kitiems asmenims, kurie turi reikalavimo teisę į indėlių draudimo išmoką ir 

kuriems dėl jų laikomų kaip indėlių pinigų įsigijimo teisėtumo priimtas apkaltinamasis nuosprendis 

baudžiamojoje byloje dėl pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo.  
 

Indėlių draudimo išmokos išmokėjimo termino atidėjimas: 
Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams įstatyme numatytais atvejais (plačiau 

žr. www.iidraudimas.lt) indėlių draudimo išmokos išmokėjimas gali būti atidedamas, pavyzdžiui, jeigu trūksta 

duomenų, kuriais pagrindžiama teisė į indėlių draudimo išmoką, arba dėl indėlio vyksta teisminis ginčas, arba 
indėlininkui apribota teisė disponuoti indėliu.  

 
_____________________________ 

http://www.iidraudimas.lt/


Terminuoto indėlio sutarties. 1 puslapis iš 3 
 

 
 

TERMINUOTOJO INDĖLIO BENDROSIOS SĄLYGOS 
 
SUTARTIES OBJEKTAS 
  

3. Ši Terminuotojo indėlio sutartis (toliau - Indėlio sutartis) reglamentuoja sutartyje nurodyto juridinio ar fizinio asmens 
(toliau – Klientas arba 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 Klientui perduodant pinigus į Kliento vardu Unijoje atidarytą 
terminuotojo indėlio sąskaitą bei Unijai Indėlio sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais grąžinant Kliento 
perduotą pinigų sumą ir priskaičiuotas palūkanas. Kliento ir Unijos santykius, atsirandančius Klientui 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 
 

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

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

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

įkainiuose nurodytomis sąlygomis bei www.rato.lt skelbiamomis indėlių palūkanų normomis. Sutikdamas su Unijos 
nustatytomis indėlio sąlygomis ir sudarydamas Indėlio sutartį su Unija, Klientas pasirenka indėlio terminą, indėlio 
sumą, valiutą, ir sąskaitą, į kurią grąžinamas indėlis, bei sąskaitą, į kurią mokamos palūkanos.  

7. Jeigu Indėlio sutartis sudaroma internetu sistemoje „i.RATO“, Unija, atidarydama Indėlio sąskaitą, automatiškai 
įskaito Indėlio sutartyje nurodytą Indėlio sumą nuo Indėlininko einamosios sąskaitos, esančios Unijoje, ir perveda ją į 
Indėlininkui atidarytą Indėlio sąskaitą.  

7.1. 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 nėra sudaroma. 

7.2. 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. 

8. Jeigu Indėlininkas sudaro su Unija sutartį internetu sistemoje „i.RATO“: 
8.1. 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.  

8.2. 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. 

9. Indėlio sutarties galiojimo laikotarpiu Indėlininkas negali didinti ar mažinti terminuoto indėlio sutartyje nurodytos 
indėlio sumos.  

 
ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 

 
10. Unija įsipareigoja: 

10.1. Atidaryti terminuotojo 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 nustatoma 
atsižvelgiant į indėlio rūšį, terminą, indėlio sumą ir valiutą.  

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

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

10.5. Priskaičiuoti Indėlininkui Indėlio sutartyje nustatytas palūkanas ir išmokėti šias palūkanas Indėlio sutarties 
nustatytu periodiškumu. Terminuotąjį indėlį ir priskaičiuotas palūkanas išmokėti Indėlininkui indėlio termino 
pabaigos dieną, išskyrus atvejus, jeigu Indėlio sutartyje yra nurodyta, kad priskaičiuotos palūkanos sumokamos 
kas mėnesį, tuomet priskaičiuotas palūkanas išmokėti Indėlininkui kiekvieno mėnesio paskutinę dieną. 

mailto:info@rato.lt
http://www.rato.lt/
http://www.rato.lt/


Terminuoto indėlio sutarties. 2 puslapis iš 3 
 

10.6. Indėlininkui pageidaujant prieš terminą nutraukti Indėlio sutartį internetu sistemoje „i.RATO“ - grąžinti indėlį kitą 
dieną po artimiausios darbo dienos, einančios po sutarties nutraukimo dienos. 

10.7. Pasibaigus Indėlio sutarties terminui, pratęsti Indėlio sutarties terminą, jeigu sudarant sutartį Indėlininkas 
pažymėjimo, kad Indėlio sutarčiai taikoma automatinio pratęsimo sąlyga.  

11. Indėlininkas įsipareigoja:  
11.1. Sudarant Indėlio sutartį internetu turėti indėlio sumai atitinkantį pinigų kiekį Unijoje esančioje sąskaitoje arba 

pervesti lėšas 3 (trijų) kalendorinių dienų bėgyje. 
11.2. Jeigu Indėlininkas ketina nutraukti Indėlio sutartį nepasibaigus Indėlio sutarties terminui: 

11.2.1. 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 
11.2.2. savarankiškai atlikti Indėlio sutarties nutraukimą prisijungus prie „i.RATO“.  
11.2.3. Jeigu 2 (dviejų) kalendorinių dienų terminas baigiasi Unijos nedarbo dieną, Unija perveda Indėlininkui 
terminuotąjį indėlį bei priskaičiuotas palūkanas pirmą Unijos darbo dieną, einančią po Unijos nedarbo dienos.  

11.3. Atsiimant indėlį grynais daugiau kaip 12 000 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 EUR, 
užsakyti išimamą sumą prieš 2 (dvi) Unijos darbo dienas. 

12. Indėlininkas turi teisę:  
12.1. Nutraukti Indėlio sutartį nepasibaigus Indėlio sutarties terminui, prieš tai pranešęs Unijai apie numatomą 

Indėlio sutarties nutraukimą Indėlio sutarties 11.2.1 punkte nustatyta tvarka. 
12.2. Nutraukti Indėlio sutartį nepasibaigus Indėlio sutarties terminui internetu, naudojantis sistema „i.RATO“. 
12.3. Pasirinkti automatinį Indėlio sutarties pratęsimą Indėlio sutartyje nurodytomis sąlygomis, taip pat pateikus 

rašytinį prašymą Unijai nutraukti Indėlio sutarties automatinio pratęsimo sąlygos galiojimą. 
12.4. Nustatyti automatinio Indėlio sutarties pratęsimo sąlygas, t. y. Indėlio sutartis pratęsiama tik indėlio suma, ar 

Indėlio sutartis pratęsima indėlio ir sukauptų palūkanų suma.  
13. Unija turi teisę: 

13.1. Indėlininkui nutraukus Indėlio sutartį nepasibaigus Indėlio sutarties terminui, neišmokėti priskaičiuotų 
palūkanų.  

13.2. Unija turi teisę vienašališkai keisti Indėlio sutarties sąlygas, apie tai prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų 
raštu informavusi Klientą. 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 ir už 
indėlį mokamų palūkanų, jau nustatytų sudarant ar pratęsiant Indėlio sutartį. Klientas, 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 Kliento atvykimo į Uniją bei 
raštiško pareiškimo apie Indėlio sutarties nutraukimą dienos. Šiame punkte numatytu atveju nutraukus Indėlio 
sutartį prieš terminą Unija už indėlį Klientui sumoka iki Indėlio sutarties nutraukimo dienos priskaičiuotas 

palūkanas.  
 

SUTARTIES PRATĘSIMO SĄLYGOS 
 

14. Jeigu Indėlininkas yra pasirinkęs automatinio Indėlio sutarties pratęsimo sąlygą, Indėlio sutartis yra pratęsiama 
tokiam pačiam terminui ir tokiomis pačiomis sąlygomis, išskyrus už indėlį mokamų metinių palūkanų dydį ir indėlio 
sumą, kuri gali būti didinama už indėlį apskaičiuotų, bet Indėlininkui neišmokėtų palūkanų suma.  

15. Unija turi teisę nepratęsti indėlio termino, jei pratęsus indėlio terminą Indėlio sutarties sąlygos neatitiks indėlio termino 
pratęsimo dieną galiojančiuose Unijos paslaugų ir operacijų įkainiuose nurodytų indėlių priėmimo sąlygų (minimalaus 
ar maksimalaus indėlio termino, indėlio rūšies, sumos ir pan.).  

16. Pratęsiant indėlio terminą, Unija už indėlį pratęstu indėlio terminu įsipareigoja Indėlininkui mokėti Unijos tokios rūšies 
indėliams nustatytą indėlio termino pratęsimo dieną galiojančią metinę palūkanų normą.  

17. Indėlį pratęsti su priskaičiuotomis bet neišmokėtomis palūkanomis arba be priskaičiuotų palūkanų, palūkanas 
pervedant į Indėlininko sąskaitą, priklausomai nuo Indėlio sutartyje nurodytų pratęsimo sąlygų.  

18. Pratęsto indėlio pradžios data yra buvusio termino pabaigos diena.  
19. Indėlio sutarties automatinio pratęsimo skaičius neribojamas, t. y. sandoriui bus vykdomas automatinis pratęsimas tol 

kol Indėlininkas nenutrauks sandorio arba automatinio pratęsimo požymio.  
20. Unija turi teisę Indėlio sutarties automatiškai nepratęsti ir indėlį grąžinti į bet kurią Indėlininko vardu atidarytą sąskaitą 

Unijoje, jeigu pasibaigia Indėlininko narystė Unijoje, arba jeigu Unija yra gavusi antstolių ar kitų valstybės institucijų 
reikalavimą nurašyti Indėlininko vardu atidarytose sąskaitose esančias lėšas, arba jeigu Indėlininkas tampa 

neveiksnus ar miršta. 
 

KITOS SĄLYGOS 
 

21. Indėlio sutartis pasibaigia: 
21.1. suėjus Indėlio sutartyje nurodytam indėlio terminui (jeigu Indėlio sutartis nepratęsiama); 
21.2. vienai iš šalių nutraukus Indėlio sutartį prieš terminą; 
21.3. pasibaigus Kliento narystei Unijoje. 
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22. Suėjus indėlio terminui arba nutraukus Indėlio sutartį prieš terminą, Unija paskutinę Indėlio sutarties galiojimo dieną 
perveda indėlį ir priskaičiuotas palūkanas už indėlį (jeigu jos mokamos) į Indėlio sutartyje nurodytą sąskaitą ir uždaro 
indėlio sąskaitą.  

23. Palūkanos apskaičiuojamos nuo indėlio sąskaitoje esančios sumos, laikant, kad mėnesyje yra faktinis dienų skaičius, 
o metuose yra 365 dienos (keliamaisiais metais 366 dienos). Palūkanos už indėlį pradedamos skaičiuoti kitą dieną po 
Indėlio sutarties įsigaliojimo ir skaičiuojamos iki dienos, einančios prieš dieną, kai indėlis buvo išmokėtas ar nurašytas 
iš Indėlio sąskaitos kitais pagrindais; 

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

25. Teisės aktuose reikalaujama informacija apie indėlių draudimą yra skelbiama Unijos tinklalapyje, o klientui paprašius, 
atspausdinta informacija apie indėlių draudimą pateikiama Unijos skyriuje. 

26. Jei Indėlio sutartis yra sudaryta internetu per „i.RATO“ sistemą, Indėlio sutarties popierinį egzempliorių galima 
atsispausdinti Unijos klientų aptarnavimo skyriuje.  

 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
27. Indėlio sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo momento ir galioja iki Indėlio sutartyje numatyto sutarties galiojimo termino 

pabaigos. 
28. 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.  

29. Indėlio sutartis sudaroma ir su Indėlio sutartimi susijusi informacija Klientui pateikiama ir kituose santykiuose tarp 
Unijos ir Kliento vartojama 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. 
 
 
 
 
 

SUTARTIES ŠALIŲ PARAŠAI 
UNIJA (UNIJOS ATSTOVO PAREIGOS, VARDAS IR PAVARDĖ, PARAŠAS, 
ANTSPAUDAS) 

 
 
  

INDĖLININKAS (VARDAS IR PAVARDĖ, PARAŠAS) 
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