PERIODINIO MOKĖJIMO NURODYMO VYKDYMO SUTARTIES SĄLYGOS
1. Periodinio mokėjimo nurodymo paslauga – tai RATO kredito unijos (toliau - Unija) paslauga mokėtojui
(toliau – Mokėtojas), sudariusiam su Unija Periodinio mokėjimo nurodymo sutartį (toliau – Sutartis),
kurios pagrindu Bankas periodiškai, be atskiro Mokėtojo sutikimo, atlieka lėšų pervedimus iš
Mokėtojo sąskaitos į Sutartyje nurodytą gavėjo sąskaitą, laikydamasis šiose periodinio mokėjimo
nurodomo sąlygose nurodytų mokėjimo nurodymo sąlygų (sumos, terminų, periodiškumo ir kt.).
Sąlygos yra neatskiriama Sutarties dalis.
2. Unija ir Mokėtojas, sudarydami Sutartį susitaria, kad Mokėtojas paveda Unijai periodinio mokėjimo
nurodyme nurodytu periodiškumu pervesti pinigus, o Unija įsipareigoja pervesti pinigus, kaip
nustatyta Sutartyje.
3. Unija ir Mokėtojas sutaria, kad periodinio mokėjimo nurodymo pervesti pinigus pateikimo Unijai
diena laikoma jame nurodyta periodinio pervedimo vykdymo diena.
4. Mokėtojo ir Unijos santykius, atsirandančius Unijai teikiant periodinio pinigų pervedimo paslaugą,
taip pat reglamentuoja Unijos mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos, kurios kartu su Unijos paslaugų ir
operacijų įkainiais yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Mokėtojas atsako už Sutartyje pateiktų duomenų teisingumą.
6. Unija atlieka Sutartyje nurodytą pervedimų skaičių iki nurodytos paskutinio pervedimo datos imtinai.
Jei Sutartyje nenurodyta paskutinio pervedimo diena, pinigai pervedami tol, kol Mokėtojas
nepateikia Unijai prašymo nutraukti Sutartį. Jei keičiami Sutarties duomenys, pildoma nauja Sutartis,
o anksčiau sudaryta Sutartis nebegalioja. Mokėtojas, norėdamas nutraukti Sutartį ar pakeisti jos
duomenis gali tai atlikti internetu arba kreiptis į Uniją ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) darbo dieną iki
nurodytos pervedimo dienos.
7. Pervedimų atlikimo data apskaičiuojama atsižvelgiant į pirmo pervedimo datą ir Mokėtojo nurodytą
periodiškumą.
8. Jei lėšos pervedamos į kitą banką ir mokėjimo data sutampa su poilsio ar švenčių diena (toliau – ne
darbo diena), tai pervedimas atliekamas pirmą Unijos darbo dieną po ne darbo dienos.
9. Unija pinigus perveda tik tuo atveju, jei Mokėtojo sąskaitoje yra pakankamai lėšų pervedimui atlikti
ir mokesčiui už operaciją nurašyti, sąskaita nėra areštuota ar kitaip nėra apribota Mokėtojo
disponavimo sąskaitoje esančiomis lėšomis teisė.
10. Už periodinius pervedimus Mokėtojas moka Unijai pervedimo dieną galiojančius Unijos įkainiuose
nustatytus mokesčius.
11. Mokėtojo pageidavimu Unija pateikia Mokėtojui pervedimo įvykdymą liudijantį dokumentą.
12. Unija turi teisę vienašališkai, informavęs Mokėtoją ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių
dienų, pakeisti Sutarties sąlygas tik dėl svarbių priežasčių, jeigu numatomi pakeitimai iš esmės
neblogina Mokėtojo padėties.
13. Unija turi teisę nutraukti Sutartį, informavęs apie tai Mokėtoją ne vėliau kaip prieš 60 kalendorinių
(šešiasdešimt) dienų.

