
 

PAVEDIMŲ PRIĖMIMO IR PERDAVIMO VYKDYTI SUTARTIS 

Specialioji dalis 

UAB FMĮ „Myriad Capital“ 

UAB FMĮ „Myriad Capital“ Įmonės kodas: 30403952 
Adresas: Kęstučio g. 47 / Bebrų g. 4, Vilnius Tel.: +370 645 30102 
El. paštas: info@myriadcapital.lt Svetainės adresas: 
Banko sąskaitos Nr.:  
Direktorius: Veikiantis pagal FMĮ įstatus 

 

Klientas 

Vardas, pavardė / Pavadinimas  
Asmens kodas / Įmonės kodas  
Adresas:  
El. paštas:  
Tel.:  
Tapatybės dokumento Nr.: Išdavimo vieta ir data: 
Klientui suteikta kategorija: Neprofesionalusis Klientui suteiktas identifikavimo kodas: 
Kliento lėšų sąskaita operacijoms su FP  
Kliento FP saugotojas   
  

 

Kliento atstovas 

Vardas, pavardė / Pavadinimas  
Asmens kodas / Įmonės kodas  
Adresas:  
El. paštas:  
Tel.:  
Tapatybės dokumento Nr.: Išdavimo data ir vieta: 
Atstovavimo pagrindas: Įstatai; įgaliojimas; sutartis; kt. 

 

Pavedimo pateikimo FMĮ būdas 

Raštu atvykus į FMĮ  
Paskambinus įrašančio telefono Nr.  
El. paštu.  
Kitu elektroniniu būdu  

 

Specialios sąlygos 

Bendrosios dalies pakeistos normos pavadinimas ir turinys: 
Papildomos normos turinys: 

 

Klientas SUTINKA / NESUTINKA (nereikalingą žodį išbraukti), kad FMĮ tvarkytų Kliento duomenis tiesioginės rinkodaros 
tikslu, t.y. tikslu siųsti Klientui informaciją apie FMĮ ir panašias trečiųjų asmenų paslaugas (produktus). 

Klientas    Klientą aptarnavęs Tarpininko atstovas 

_____________________              _______________________________________ 

(vardas, pavardė, parašas)   (vardas, pavardė, parašas) 



 

PAVEDIMŲ PRIĖMIMO IR PERDAVIMO VYKDYTI SUTARTIS 

Bendroji dalis 

1. Pavedimų priėmimo ir perdavimo vykdyti sutartis (toliau – Sutartis) reglamentuoja UAB FMĮ „Myriad Capital“ (toliau – FMĮ) 
ir Kliento santykius, kai FMĮ teikia investicinę pavedimų priėmimo ir perdavimo vykdyti paslaugą. 

2. Atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, šiuos santykius taip pat gali reglamentuoti taikytinų ES teisės aktų (pvz. reglamentų), 
Lietuvos Respublikos įstatymų bei juos įgyvendinančių teisės aktų nuostatos, kitų valstybių, kuriose vykdomas 
pavedimas ar sudaromas sandoris teisės aktai, reguliuojamų rinkų, daugiašalių prekybos sistemų (toliau – DPS) ar kitų 
organizuotos prekybos vietų, kuriuose vykdomas pavedimas ar sudaromas sandoris, taip pat pinigų ir FP atsiskaitymo 
sistemų operatorių nustatytos taisyklės, FMĮ dokumentai (politikos, aprašymai, sąlygos, tvarkos), taip pat trečiųjų šalių 
(tarpininkų, bankų, FP saugotojų, depozitoriumų ir kt.), kurios dalyvauja pavedimo (sandorio) vykdyme, sutarčių ir kitų 
dokumentų nuostatos. Šiems santykiams gali turėti įtakos aktuali teismų ir priežiūros institucijų praktika. 

3. Kliento pavedimas dėl FP turi būti FMĮ nustatytos formos ir turinio. 
4. Pasirinktas pavedimo pateikimo FMĮ būdas nurodytas Sutarties specialiojoje dalyje (SD): 

4.1. raštu atvykus į FMĮ; 
4.2. žodžiu paskambinus FMĮ nurodytu įrašančio telefono numeriu; 
4.3. el. paštu atsiuntus pasirašytą pavedimą; 
4.4. elektroniniu būdu (FMĮ sistema). 

5. Pavedimus, kurių vertė viršija dvidešimt tūkstančių EUR, pateiktus e-paštu ar žodžiu, FMĮ turi teisę prašyti pateikti raštu iki 
tol nesiimdama jokių veiksmų dėl pavedimo vykdymo. 

6. Kliento pavedime turi būti pakankamai informacijos, kad FMĮ galėtų tinkamai suteikti investicinę paslaugą. 
7. Laikoma, kad FMĮ gavo Kliento pavedimą, kai jį priėmė FMĮ įgaliotas asmuo, turintis finansų maklerio licenciją. 
8. Kliento pavedimas, kuris yra FMĮ nustatytos formos ir turinio bei yra pateiktas nustatytu būdu registruojamas pavedimų 

registravimo žurnale. Įregistravusi kliento pavedimą, FMĮ per vieną darbo dieną įvertina, ar gali jį priimti. Pareigas FMĮ 
sukelia tik priimti pavedimai. 

9. FMĮ turi teisę nepriimti pavedimų jei: 

9.1. neapmokėta už anksčiau suteiktas paslaugas (nepadengti kaštai, nesumokėtas atlygis); 
9.2. pavedime esanti informacija yra akivaizdžiai klaidinga (nenormali kaina ar FP skaičius), prieštaringa, nepakankama, 

kad būtų galima tinkamai suteikti paslaugą; 
9.3. yra abejonių dėl asmens tapatybės, parašo tikrumo, įgalinimų apimties; 
9.4. Klientas nevykdo kitų Sutartyje nustatytų pareigų; 
9.5. Yra pagrįsta prielaida, kad Kliento pavedimas prieštarauja Sutarties, teisės aktų, prekybos vietos, kurioje būtų 

vykdomas pavedimas, taisyklių nuostatoms ar gerai rinkos praktikai. 

10. FMĮ privalo pateikti patvirtinimą apie priimtą pavedimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pavedimo priėmimo. Jei Klientas 
negauna patvirtinimo, laikoma, kad pavedimas nepriimtas, o Klientas privalo kreiptis į FMĮ išsiaiškinti konkrečią 
nepriėmimo priežastį. 

11. Priėmusi pavedimą FMĮ nedelsdama imasi veiksmų dėl pavedimo perdavimo vykdyti veikdama geriausiais Kliento 
interesais. 

12. Klientas suvokia, kad nuo Kliento investicinio sprendimo priėmimo iki pavedimo perdavimo vykdyti bei įvykdymo 
neišvengiamai praeina laiko tarpas, kurio metu gali pasikeisti rinkos sąlygos, įtakojančios Kliento pavedimo įvykdymo 
sąlygas (FP kainą, FP skaičių). 

13. Klientas sutinka, kad Kliento pavedimai būtų vykdomi už reguliuojamos rinkos ribų sudarant atitinkamus sandorius. 
14. Klientas sutinka, kad Kliento pavedimas vykdymo metu būtų apjungiamas su kitų klientų pavedimais. Klientas suvokia ir 

sutinka, kad pavedimų apjungimas gali turėti įtakos konkretaus Kliento pavedimo įvykdymui ir jis dėl rinkos sąlygų gali 
būti neįvykdytas ar įvykdytas tik iš dalies. 

15. Kliento atskiru prašymu FMĮ teikia turimą informaciją apie Kliento pavedimo vykdymo eigą. 
16. Klientas gali anuliuoti pavedimą iki jo perdavimo vykdyti momento. Anuliuoti pavedimą, kuris yra perduotas vykdyti 

Klientas gali tik FMĮ sutikus, jei, FMĮ nuomone, yra reali galimybė jį anuliuoti. Jei Kliento pavedimas dalinai įvykdytas, 
anuliuojama tik likusi neįvykdyta jo dalis. Pavedimo sąlygų keitimas atliekamas anuliuojant anksčiau pateiktą pavedimą ir 
pateikiant naują pavedimą. 



 

17. Kliento pavedimas galioja vieną prekybos dieną nuo pavedimo priėmimo, jei pavedime nenurodyta kitaip. Nustatytu 
terminu neįvykdyti pavedimai nustoja galios. Maksimalus pavedimo galiojimo terminas yra trisdešimt dienų. 

18. Priimdama Kliento pavedimą FMĮ neatlieka priimtinumo vertinimo šiais atvejais: 

18.1. Klientas nepateikė informacijos apie investavimo patirtį ir žinias; 
18.2. Klientas nepateikė pakankamai informacijos apie investavimo patirtį ir žinias; 
18.3. Klientas savo iniciatyva teikia pavedimą dėl nesudėtingų FP (pvz. akcijų, obligacijų), kuriomis prekiaujama 

reguliuojamoje rinkoje ar kitoje organizuotos prekybos vietoje; 

19. Kai Klientas teikia pavedimą dėl sudėtingų FP, FMĮ privalo įspėti Klientą, jei įvertinus Kliento pateiktą informaciją apie 
investavimo patirtį ir žinias, Kliento pageidaujama paslauga, sandoris ar FP yra nepriimtinos Klientui. FMĮ neprivalo 
uždrausti Klientui naudotis paslauga, sudaryti sandorį ar atlikti operaciją dėl FP. Jei Klientas nesivadovauja FMĮ pateikta 
informacija dėl paslaugos, sandorio ir (ar) FP nepriimtinumo FMĮ vykdo Kliento pavedimą kaip konkretų nurodymą ir 
neatsako už jokias neigiamas pasekmes. 

20. Klientas suvokia, kad investavimas nepatiriant investavimo rizikos yra neįmanomas. FMĮ negarantuoja, kad Klientas gaus 
pelną ar nepatirs nuostolių. Klientas susipažino su FMĮ parengtu Finansinių priemonių ir joms būdingų rizikų aprašymu ir 
įsipareigoja neteikti pavedimų nesuvokdamas konkrečioms FP ar sandoriams būdingos rizikos. 

21. Klientas privalo atlyginti visas faktiškai patirtas išlaidas (tiek žinomas iki pavedimo pateikimo, tiek paaiškėjusias vėliau), 
susijusias su Kliento pavedimu, sandoriu ir (ar) FP. 

22. Atlyginimą FMĮ už Kliento pavedimo priėmimą ir perdavimą moka Kliento pavedimą vykdantis asmuo pagal susitarimą su 
FMĮ arba Klientas tiesiogiai pagal paslaugos suteikimo, sandorio sudarymo metu galiojančius FMĮ įkainius. 

23. FMĮ gali keisti įkainius apie tai prieš 14 dienų paskelbdama interneto svetainėje. Laikoma, kad Klientas sutiko su 
pakeistais įkainiais, jei toliau naudojasi FMĮ paslaugomis. 

24. FMĮ, jos vadovai, akcininkai ar darbuotojai gali kartais turėti interesų, kurie yra priešingi Kliento interesams konkretaus 
pavedimo pateikimo ir perdavimo vykdyti metu. FMĮ imsis protingų priemonių, kad toks interesų konfliktas nepakenktų 
kliento interesams. FMĮ informuos Klientą apie interesų konflikto šaltinį, jei priemonės, skirtos interesų konfliktams 
išvengti ir (ar) valdyti, pasirodys nepakankamos. 

25. Klientas suvokia, kad FMĮ nėra Kliento pavedimo vykdytojas. FMĮ sudarys sutartis su trečiaisiais asmenimis, kurie turi 
teisę vykdyti pavedimus. Klientas suvokia, kad konkretaus Kliento pavedimo vykdymui bus taikomos asmenų, vykdančių 
Kliento pavedimą, dokumentų (sudarytų sutarčių, vidaus tvarkų, paslaugų teikimo sąlygų ir pan.) nuostatos. 

26. Tretysis asmuo, vykdantis Kliento pavedimą, pateiks pranešimą apie pavedimo įvykdymą nurodant esminę informaciją, 
reikalingą atsiskaityti už sudarytą sandorį. Klientas privalo laiku atlikti visus veiksmus ar pateikti nurodymus, kad 
atsiskaitymas už sandorį būtų atliktas visiškai ir laiku. Pranešimas apie įvykdytą Kliento pavedimą pateikiamas Kliento 
nurodytu el. pašto adresu ar trečiojo asmens, vykdančio Kliento pavedimą, prekybos sistemoje. 

27. Ši sutartis yra taip pat Kliento įgaliojimas FMĮ atlikti visus veiksmus, kad pavedimas būtų įvykdytas. FMĮ prašymu klientas 
įsipareigoja nedelsdamas pasirašyti atskirą įgaliojimą ir (ar) kitus dokumentus, kurie, FMĮ nuomone, yra reikalingi 
tinkamam paslaugos Klientui suteikimui. 

28. Sutartis bei visa su jos vykdymu susijusi informacija yra konfidenciali. 
29. FMĮ teisės aktų nustatyta tvarka tvarko Kliento asmens duomenis. Asmens duomenų tvarkymo tikslas – sudaryti sutartį, 

tinkamai teikti paslaugas, vykdyti FMĮ pareigas, ginti FMĮ teises ir teisėtus interesus. Kliento duomenys teisės aktų bei 
sudarytų sutarčių pagrindu teikiami įstatymų nustatytą teisę turinčioms valstybės institucijoms, taip pat tretiesiems 
asmenims, dalyvaujantiems teikiant paslaugą Klientui ir (ar) vykdant įsiskolinimo išieškojimą. 

30. FMĮ turi teisę perleisti visas ar dalį iš Sutarties kylančias teises ir pareigas tretiesiems asmenims (pvz. vykdant 
įsiskolinimo išieškojimą). 

31. Ginčai sprendžiami geranoriškų derybų būdu. Deryboms nepavykus ginčas sprendžiamas kompetentingame Vilniaus 
miesto teisme. 

32. Sutarties šalys atleidžiamos nuo atsakomybės, jei Sutartis netinkamai vykdoma dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. 
Nenugalimos jėgos aplinkybės suprantamos taip, kaip jos apibrėžiamos tos valstybės, kurioje saugomos FP ir (ar) 
piniginės lėšos ar, kurioje turėjo būti įvykdytas pavedimas ar sandoris, teisės aktuose ir (ar) Lietuvos Respublikos 
civiliniame kodekse. FMĮ neatlygina patirtų nuostolių dėl krizių ar kitokių neigiamų pokyčių FP rinkose, valiutų kursų 
pokyčių ar infliacijos. FMĮ neatsako už Kliento patirtą žalą dėl emitentų ar kitų trečiųjų asmenų (tarpininkų, depozitoriumų 
ir kt.) veikimo ar neveikimo. FMĮ nekontroliuoja elektros tiekimo, interneto prieigos patikimumo, ryšio stiprumo, 
informacijos perdavimo internetu kelio, taip pat Kliento įrangos konfigūravimo, todėl neprisiima jokios atsakomybės dėl 
Kliento patirtos žalos, informacijos ar asmens duomenų praradimo ar kitų neigiamų pasekmių, kylančių dėl ar susijusių 
su perdavimo ar ryšio sistemų veikimo sutrikimais, naudojamos kompiuterinės, ryšio, prekybos sistemų ar programinės 
įrangos veikimo sutrikimų. 



 

33. Klientas sutinka ir paveda FMĮ savo (FMĮ) nuožiūra Kliento vardu pateikti (įforminti) pavedimus parduoti Kliento FP, jei 
Klientas laiku neperveda, laiku neduoda nurodymo trečiam asmeniui pervesti ar kitaip neužtikrina, kad FMĮ laiku gautų 
mokėtinas sumas (pvz. atlygį, kaštus). Šiuo atveju, FMĮ parduoda tik tokį FP kiekį, už kurį gautų lėšų pakaktų sumokėti 
mokėtinas sumas (įskaitant delspinigius). 

34. Sudaryta sutartis galioja iki einamųjų metų gruodžio trisdešimt pirmosios dienos. Sutartis automatiškai pratęsiama 
metams, jei nei viena iš šalių prieš trisdešimt dienų nepraneša apie nenorą tęsti sutarties. 

35. Sutarties specialioji dalis keičiama šalių rašytiniu susitarimu. Sutarties bendroji dalis keičiama vienašališkai FMĮ apie 
keitimus prieš 14 dienų paskelbiant FMĮ interneto svetainėje. 

36. Kliento teisės į užsienio emitentų išleistas FP ar užsienyje saugomas lėšas gali skirtis priklausomai nuo to, kokios 
valstybės teisė reglamentuoja investicijas į užsienio emitentų FP ar lėšų saugojimą. 

37. Neatsižvelgiant į bet kokios FMĮ ir Kliento sudarytos sutarties nuostatas, sąskaitų tvarkytojas (depozitoriumas), saugantis 
Kliento FP ir (ar) lėšas, gali turėti sulaikymo teisę Kliento turto (FP, lėšų) atžvilgiu, įskaitymo teisę panaudojant Kliento 
turtą ar kitą prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonę. 

38. Kliento pareiškimai, įsipareigojimai ir garantijos, kuriomis FMĮ remiasi teikdama investicinę paslaugą Klientui: 

38.1. Klientas prieš pasirašydamas atidžiai perskaitė Sutartį, Investicinių paslaugų teikimo sąlygas, Finansinių priemonių 
ir joms būdingų rizikų aprašymą ir kitas tvarkas, kurios taikomos atitinkamiems sandoriams ir (ar) FP; 

38.2. Klientas atidžiai peržiūrės gaunamus pranešimus ir nedelsiant praneš apie pastebėtas klaidas; 
38.3. Klientas nuolat stebės savo investicijas į FP ir su tuo susijusias teises, pareigas bei jų pasikeitimus; 
38.4. Klientas aktyviai ir savo paties iniciatyva imsis priemonių, kurios leistų kaip galima labiau sumažinti galimą 

investicijų į FP nuostolių riziką; 
38.5. Klientas pareiškia, kad suvokia su investavimu į FP susijusias rizikas; 
38.6. Klientas, sudarantis Sutartį ir kiekvieną kartą teikdamas pavedimą turi reikalingus įgaliojimus, leidimus, pritarimus; 
38.7. Sutartis ir jos pagrindu pateikti pavedimai įpareigoja Klientą ir neprieštarauja Klientui taikomiems teisės aktų, 

sutarčių bei kitokių susitarimų, taip pat teismo ar priežiūros institucijų sprendimų nuostatoms; 
38.8. Klientas yra finansiškai pajėgus prisiimti visas su investavimu susijusias rizikas, iš sudarytų sandorių bei turimų FP 

kylančias teises ir pareigas bei visus nuostolius, ypač svertinės prekybos (angl. margin trading) atveju; 
38.9. Klientas veikia savo vardu ir sąskaita, išskyrus atvejus kai Šalys raštu susitaria kitaip; 
38.10. Kliento pateikta informacija FMĮ yra teisinga, tiksli ir neklaidinanti; 
38.11. Klientas turi nuolatinę interneto prieigą ir e-pašto adresą, nurodytą Sutartyje; 
38.12. Klientas teiks pavedimą tik įsitikinęs, kad turi pakankamai nesuvaržyto turto (FP, pinigų) atsiskaityti už sudarytą 

sandorį, padengti kaštus ir sumokėti atlyginimą FMĮ; 
38.13. Klientas nesinaudos FMĮ paslaugomis siekdamas piktnaudžiauti rinka ir (ar) pažeisdamas pinigų plovimo ir 

teroristų finansavimo prevencijos priemones nustatančių teisės aktų nuostatas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klientas    Klientą aptarnavęs Tarpininko atstovas 

 

_____________________              _______________________________________ 

(vardas, pavardė, parašas)   (vardas, pavardė, parašas) 

 


