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PAVEDIMŲ PRIĖMIMO IR PERDAVIMO VYKDYTI SUTARTIS  
Nr. [___] 

202[___]-[___]-[___] 

Specialioji dalis 

FMĮ 
UAB FMĮ „Myriad Capital“ Kodas 304039352 
Adresas: Liepyno 25A, Vilnius Tel. Nr. +370 645 30102 
El. Paštas: info@myriadcapital.lt Svetainės adresas www.myriadcapital.lt  
Banko sąskaitos Nr.  
Direktorius  Veikiantis pagal FMĮ įstatus 

 
 

KLIENTAS 
Vardas, pavardė/ Juridinio asmens Pavadinimas [___] 
Asmens kodas/ Juridinio asmens Kodas [___] 
Adresas [___] 
El. paštas [___] 
Mob. tel. [___] 
Klientui suteikta kategorija  [___] 
Kliento identifikavimo (portfelio) kodas [___] 
Kliento lėšų sąskaita operacijoms su FP [___] 
Kliento FP saugotojas [___] 

 
KLIENTO ATSTOVAS1 
Atstovo vardas, pavardė [___] 
Asmens kodas [___] 
Adresas [___] 
El. paštas [___] 
Mob. tel. [___] 
Atstovavimo pagrindas [___] 

 
Pavedimo pateikimo FMĮ būdas (pasirinkimą pažymėti „X“) 
☐ raštu atvykus į FMĮ 
☐ telefonu (paskambinus įrašančiu telefonu) 
☐ el. paštu. 
☐ elektroniniu būdu 

Kliento parašas 
 

_________________  
 

 
KLIENTO PATVIRTINIMAI DĖL DOKUMENTŲ 
Aš, Klientas, pasirašydamas Sutartį, patvirtinu, kad: 
1) su Sutartimi (Specialiąją dalimi ir Bendrąja dalimi) susipažinau ir įsipareigoju jos laikytis; 
2) susipažinau ir sutinku su FMĮ: 

a) Investicinių paslaugų teikimo sąlygomis; 
b) Pavedimų priėmimo ir perdavimo taisyklėmis; 
c) Finansinių priemonių rizikos aprašymu; 
d) Interesų konfliktų vengimo politika; 
e) Skatinamųjų mokėjimų politika; 
f) Kainynu; 

 
1 Pildoma tik tuo atveju, jeigu Klientas turi atstovą. 

http://www.myriadcapital.lt/


2 / 6 

g) Asmens duomenų saugojimo ir tvarkymo taisyklėmis. 
 
3) pageidauju pirmiau (1) ir 2) punktuose) paminėtus dokumentus, jų pakeitimus ir FMĮ teikiamą informaciją, 

kuri nėra skirta asmeniškai man (pvz., pagrindinės informacijos dokumentus, išankstinę (ex-ante) 
informaciją apie visas išlaidas ir kitus susijusius mokesčius ir kt.) gauti FMĮ interneto tinklalapyje bei turiu 
prieigą prie interneto. Pageidauju FMĮ asmeniškai man teikiamą informaciją gauti elektroniniu paštu. Jei 
norėčiau konkrečią informaciją gauti ne elektroniniu paštu ar FMĮ interneto tinklalapyje, o popierine forma, 
sutinku, kad ją gausiu atvykęs į FMĮ buveinę. 

 
Kliento parašas 

 
_________________  

 
 

KLIENTO SUTIKIMAI 
Aš, Klientas, pasirašydamas Sutartį, patvirtinu, kad: 
1) esu tinkamai informuotas ir sutinku, kad FMĮ, esant poreikiui, mano Pavedimus pagal FMĮ Pavedimų 

priėmimo ir perdavimo taisykles perduotų vykdyti už reguliuojamos rinkos, daugiašalės prekybos 
sistemos arba organizuotos prekybos sistemos ribų; 

2) esu tinkamai informuotas, kad FMĮ turi teisę įrašyti pokalbius ir/ar saugoti elektroninę komunikaciją su 
manimi ir su tuo sutinku; 

3) sutinku, kad mano Pavedimas vykdymo metu būtų apjungiamas su kitų FMĮ klientų Pavedimais. Suvokiu 
ir sutinku, kad Pavedimų apjungimas gali turėti įtakos mano Pavedimo įvykdymui ir jis dėl rinkos sąlygų 
gali būti neįvykdytas ar įvykdytas tik iš dalies; 

4) sutinku, kad visa komunikacija su FMĮ būtų vykdoma [anglų/rusų/____] kalba bei patvirtinu, kad šią kalbą 
suprantu2. 

Kliento parašas 
 

_________________  
 

 
KITI KLIENTO PATVIRTINIMAI / SUTIKIMAI  
1) SUTINKU/NESUTINKU (nereikalingą išbraukti), kad FMĮ tvarkytų mano duomenis tiesioginės 

rinkodaros tikslu, t.y. tikslu siųsti informaciją apie FMĮ ir panašias trečiųjų asmenų paslaugas (produktus); 
2) esu3:  vedęs (ištekėjusi), nevedęs (netekėjusi) (nereikalingą išbraukti); 
3) man yra žinoma, kad FMĮ teikiant paslaugas pagal šią Sutartį asmens duomenis gali perduoti prekybos 

vietoms ir kitoms trečiosioms šalims (kredito įstaigoms, Valstybinei mokesčių inspekcijai, kitoms 
priežiūros institucijoms ir kitoms trečiosioms šalims), jei to yra reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos 
ar kitos šalies teisės aktus, reglamentuojančius mokestines prievoles arba investicinių ir/ar papildomų 
paslaugų teikimą. 

Kliento parašas 
 

_________________  
 

 

 

 
2 Patvirtinimas paliekamas tik tuo atveju, jeigu yra naudojama kita nei lietuvių kalba.  
3 Patvirtinimas skirtas fiziniams asmenims. 

FMĮ  
 
 
 
_________________  
(vardas, pavardė, parašas) 
 

Klientas 
 
 
 
_________________  
(vardas, pavardė, parašas) 
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PAVEDIMŲ PRIĖMIMO IR PERDAVIMO VYKDYTI SUTARTIS 

BENDROJI DALIS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Ši Sutartis reglamentuoja FMĮ ir Kliento santykius, kai FMĮ teikia Klientui investicinę Pavedimų priėmimo 
ir perdavimo vykdyti paslaugą. 

2. Šioje Sutartyje naudojamos sąvokos: 
2.1. Bendroji dalis – Sutarties bendroji dalis, nustatantis Pavedimų priėmimo ir perdavimo vykdyti 

paslaugų teikimo sąlygas, Šalių teises ir pareigas, kitas Sutarties vykdymo taisykles. 
2.2. FMĮ – UAB FMĮ „Myriad capital“, juridinio asmens kodas 304039352, registruotos buveinės 

adresas Šaltinių g, 17-14, Vilnius, Lietuvos Respublika, faktinės buveinės adresas Liepyno g. 25A, 
Vilnius, Lietuvos Respublika.  

2.3. FP – finansinės priemonės, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų 
įstatyme. 

2.4. Kainynas – tai FMĮ kainynas, kuriame, neatsižvelgiant į kitus tarp Šalių sudarytus susitarimus, yra 
nurodomi FMĮ teikiamų paslaugų įkainiai. 

2.5. Klientas – fizinis ar juridinis asmuo, kuriam FMĮ teikia Pavedimų priėmimo ir perdavimo vykdyti 
paslaugas. 

2.6. Pavedimas – Sutartyje nurodytu būdu ir forma Kliento pateiktas nurodymas FMĮ perduoti 
vykdymui su FP susijusias operacijas Sutartyje nustatyta tvarka. Pavedimas yra laikomas šios 
Sutarties dalimi. 

2.7. Sutartis – FMĮ ir Kliento sudaryta sutartis dėl pavedimų priėmimo ir perdavimo vykdyti paslaugų 
teikimo. 

2.8. Specialioji dalis – Sutarties specialioji dalis, nustatanti individualias Šalių bendradarbiavimo bei 
Sutarties vykdymo taisykles. 

3. Neatskiriama Sutarties dalis taip pat yra FMĮ patvirtintos Investicinių paslaugų teikimo sąlygos, Pavedimų 
priėmimo ir perdavimo taisyklės, Kainynas, Interesų konfliktų vengimo politika, Skatinamųjų mokėjimų 
politika, Finansinių priemonių rizikų aprašymas, Asmens duomenų saugojimo ir tvarkymo taisyklės. 

4. Tarp Kliento ir  FMĮ šios Sutarties pagrindu susiklosčiusius santykius taip pat gali reglamentuoti taikytinų 
Europos Sąjungos teisės aktų, Lietuvos Respublikos įstatymų bei juos įgyvendinančių teisės aktų 
nuostatos, kitų valstybių, kuriose vykdomas Pavedimas ar sudaromas sandoris teisės aktai, 
reguliuojamų rinkų, daugiašalių prekybos sistemų 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. 

II. PAVEDIMŲ PATEIKIMAS 

5. Klientas įsipareigoja Pavedimus FMĮ pateikti pats tiesiogiai (asmeniškai) arba per tinkamai įgaliotą 
atstovą ir Pavedime nurodyti visą būtiną informaciją, kad FMĮ galėtų tinkamai įvykdyti Kliento valią.  

6. Kliento pasirinkti Pavedimo pateikimo FMĮ būdai nurodomi Specialiojoje dalyje. 
7. FMĮ turi teisę pareikalauti, kad Klientas raštu patvirtintų telefonu, elektroniniu paštu ar kitu elektroniniu 

būdu pateiktą Pavedimą, ir nevykdyti Pavedimo tol, kol bus gautas tinkamas Kliento patvirtinimas.  
8. Pavedime privalo būti nurodyta: 

8.1. Pavedimo pateikimo data 
8.2. Kliento vardas, pavardė, asmens kodas arba juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens 

kodas; 
8.3. FP, dėl kurios teikiamas Pavedimas, pavadinimas ir ISIN kodas, jei jis yra suteiktas, arba kiti FP 

leidžiantys identifikuoti duomenys; 
8.4. FP, dėl kurių teikiamas Pavedimas, skaičius (kolektyvinio investavimo subjekto FP atveju – vertė); 
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8.5. operacijos turinys (pirkti, parduoti – Pavedimams, vykdomiems biržose; pirkti, parduoti, mainyti – 
Pavedimams, vykdomiems už biržos ribų); 

8.6. Kliento nustatytos Pavedimo vykdymo sąlygos (kaina, pavedimo galiojimo laikas, valiuta, vykdymo 
būdas ir kiti) (jei taikoma). 

III. PAVEDIMŲ PRIĖMIMAS IR PERDAVIMAS VYKDYTI 

9. Laikoma, kad FMĮ gavo Kliento Pavedimą, kai jį priėmė FMĮ įgaliotas asmuo, finansų makleris.  
10. FMĮ turi teisę nepriimti Pavedimų jei:  

10.1. Pavedimas neatitinka FMĮ nustatytų turinio ar formos reikalavimų; 
10.2. neapmokėta už anksčiau suteiktas paslaugas (nepadengti kaštai, nesumokėtas atlygis);  
10.3. Pavedime esanti informacija yra akivaizdžiai klaidinga (kaina ar FP skaičius), prieštaringa, 

nepakankama, kad būtų galima tinkamai suteikti paslaugą; 
10.4. kyla abejonių dėl Kliento pateikto Pavedimo atitikimo taikomų teisės aktų ar prekybos vietų 

patvirtintų vidaus aktų reikalavimams, įskaitant reikalavimus dėl draudimo piktnaudžiauti FP rinka 
(pvz., Pavedime nurodytai FP kainai ženkliai skiriantis nuo realios rinkos kainos); 

10.5. yra abejonių dėl asmens tapatybės, parašo tikrumo, įgalinimų apimties; 
10.6. Klientas nevykdo kitų Sutartyje nustatytų pareigų; 
10.7. FMĮ nuomone yra priežasčių, dėl kurių Pavedimo priėmimas yra neįmanomas. 

11. FMĮ pateikia 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 Pavedimo nepriėmimo priežastį. 

12. Klientas suvokia, kad nuo Pavedimo pateikimo iki Pavedimo perdavimo vykdyti bei įvykdymo 
neišvengiamai praeina laiko tarpas, kurio metu gali pasikeisti rinkos sąlygos, darančios įtaką Kliento 
Pavedimo įvykdymo sąlygoms (FP kainai, FP skaičiui). 

13. FMĮ gali įvykdyti Kliento Pavedimą kitomis sąlygomis, nei nurodė Klientas, jeigu tai būtina Kliento 
interesams užtikrinti ir FMĮ negalėjo iš anksto atsiklausti ar negavo atsakymo į užklausimą iš Kliento. 
Tokiu atveju FMĮ, esant galimybei, iš karto turi pranešti Klientui apie Pavedimo įvykdymą kitomis nei 
Kliento nurodytomis sąlygomis. Geresnėmis nei Kliento nurodytomis sąlygomis FMĮ Pavedimą gali 
įvykdyti iš anksto nepranešus Klientui. 

14. Kliento atskiru prašymu FMĮ teikia turimą informaciją apie Kliento Pavedimo vykdymo eigą. 
15. Klientas gali anuliuoti (atšaukti) 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.  

16. Kliento pranešimas apie Pavedimo anuliavimą gali būti pateiktas tokia pat tvarka, kaip ir Kliento 
Pavedimas. FMĮ patvirtinimą apie Pavedimo atšaukimą Klientui pateikia tokia pat tvarka, kaip ir apie 
Pavedimo patvirtinimą. 

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. Klientas suvokia, kad FMĮ nėra Kliento Pavedimo vykdytojas. Klientas suvokia, kad konkretaus Kliento 
Pavedimo vykdymui taip pat bus taikomos asmenų, vykdančių Kliento Pavedimą, dokumentų (sudarytų 
sutarčių, vidaus tvarkų, paslaugų teikimo sąlygų ir pan.) nuostatos. 

19. 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.  

20. 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. 
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21. Priimdama Kliento pavedimą FMĮ neatlieka FP priimtinumo vertinimo šiais atvejais, nepriklausomai nuo 
to, ar Klientas yra pateikęs FMĮ informaciją apie savo investavimo patirtį ir žinias, ar tokios informacijos 
nėra pateikęs: 

21.1. Klientas nepateikė informacijos apie investavimo patirtį ir žinias; 
21.2. Klientas nepateikė pakankamai informacijos apie investavimo patirtį ir žinias; 
21.3. Klientas savo iniciatyva teikia Pavedimą dėl nesudėtingų FP (pvz. akcijų, obligacijų), kuriomis 

prekiaujama reguliuojamoje rinkoje ar kitoje organizuotos prekybos vietoje. 
22. 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. 

IV. ATSISKAITYMAS UŽ PASLAUGAS 

23. Atlyginimą FMĮ už Kliento Pavedimo priėmimą ir perdavimą moka Klientas tiesiogiai pagal paslaugos 
suteikimo, sandorio sudarymo metu galiojančius FMĮ įkainius, nurodytus Kainyne. 

24. FMĮ gali keisti įkainius apie tai prieš 30 kalendorinių dienų paskelbdama FMĮ interneto tinklalapyje. Jei 
per 30 kalendorinių dienų po pranešimo apie įkainių pakeitimus pateikimo Klientas nepateikia rašytinio 
prašymo nutraukti Sutartį ir/ar toliau naudojasi Paslaugomis, laikoma, kad Šalys sutarė dėl pakeitimų, ir 
Klientas vėliau neturi teisės pareikšti FMĮ savo nesutikimo ir pretenzijų dėl tokių pakeitimų. 

V. PAREIŠKIMAI, ĮSIPAREIGOJIMAI IR GARANTIJOS 

25. Kliento pareiškimai, įsipareigojimai ir garantijos, kuriomis FMĮ remiasi teikdama paslaugas pagal šią 
Sutartį Klientui: 
25.1. Klientas pareiškia, kad suvokia su investavimu į FP susijusias rizikas; 
25.2. Klientas, sudarantis Sutartį ir kiekvieną kartą teikdamas Pavedimą turi reikalingus įgaliojimus, 

leidimus, pritarimus; 
25.3. 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; 

25.4. Klientas yra finansiškai pajėgus prisiimti visas su investavimu susijusias rizikas, iš sudarytų 
sandorių bei turimų FP kylančias teises ir pareigas bei visus nuostolius, ypač maržinės prekybos 
(angl. margin trading) atveju; 

25.5. Klientas veikia savo vardu ir sąskaita, išskyrus atvejus kai Šalys raštu susitaria kitaip; 
25.6. Klientas nesinaudos FMĮ paslaugomis siekdamas piktnaudžiauti rinka ir/ar pažeisdamas pinigų 

plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones nustatančių teisės aktų nuostatas. 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

26. 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. 

27. Klientas turi teisę vienašališkai ir nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį, pranešdamas apie tai FMĮ 
raštu ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų. Sutartis laikoma nutraukta praėjus 14 kalendorinių 
dienų, kai FMĮ gauna tokį Kliento pranešimą, jeigu pačiame pranešime nenurodyta vėlesnė Sutarties 
nutraukimo diena. 

28. FMĮ turi teisę vienašališkai ir nesikreipdama į teismą nutraukti Sutartį informavusi apie tai Klientą prieš 
14 kalendorinių dienų. 

29. FMĮ turi teisę vienašališkai ir nesikreipdama į teismą, informavusi Klientą, nutraukti Sutartį nesilaikydama 
14 kalendorinių dienų įspėjimo termino, jeigu: 
29.1. Klientas nesumoka mokesčių už pagal šią Sutartį ir/ar pagal kitas Kliento su FMĮ sudarytas sutartis 

suteiktas paslaugas per 3 mėnesius nuo FMĮ pranešimo Klientui išsiuntimo dienos; arba 
29.2. Klientas nevykdo ar netinkamai vykdo kitus savo įsipareigojimus pagal Sutartį. 
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30. Specialioji dalis keičiama Šalių rašytiniu susitarimu. Bendrąją dalį FMĮ gali keisti vienašališkai, apie 
keitimus prieš 30 kalendorinių dienų paskelbiant FMĮ interneto tinklalapyje. Tokiu būdu pateiktas 
pranešimas apie Bendrosios dalies pakeitimus laikomas tinkamai pateiktu ir įteiktu Klientui. Jei per 30 
kalendorinių dienų po pranešimo apie Bendrosios dalies pakeitimus pateikimo Klientas nepateikia 
rašytinio prašymo nutraukti Sutartį ir/ar toliau naudojasi Paslaugomis, laikoma, kad Šalys sutarė dėl 
pakeitimų, ir Klientas vėliau neturi teisės pareikšti FMĮ savo nesutikimo ir pretenzijų dėl tokių pakeitimų. 

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

32. Sutartis bei visa su jos vykdymu susijusi informacija yra konfidenciali. 
 

FMĮ  
 
 
 
_________________  
(vardas, pavardė, parašas) 
 

Klientas 
 
 
 
_________________  
(vardas, pavardė, parašas) 
 

 
 


