
ĮKEITIMO SUTARTIS Nr. [] 

 

[Sudarymo vieta], [Data], [laikas] 

 

1. Skolininkas: 

Identifikavimo kodas: 

Adresas: 

 

 

Tapatybė nustatyta pagal 

 

 

Atstovaujamas: 

Veikiančio pagal: 

 

 

 

Identifikavimo kodas: 

Adresas: 

 

 

 

 

Tapatybė nustatyta pagal 

 

 

Atstovaujamas: 

Veikiančio pagal: 

 

2. Kreditorius (-iai):  

Identifikavimo kodas: 

 

 

Adresas: 

 

 

Atstovaujamas: 

Veikiančio pagal: 

[VARDAS PAVARDĖ], 

[asmens kodo reikšmė], 

[adresas savivaldybė, miestas, seniūnija, kaimas, gatvė, 

namo numeris] 

 

[dokumento pavadinimas, serija, numeris], išduotą [išdavimo 

data, išdavimo vieta]. 

 

[VARDAS PAVARDĖ] 

[dokumento (įgaliojimo) pavadinimas, sudarymo data]. 

 

ir (arba) 

 

[JURIDINIO ASMENS TEISINĖ FORMA IR 

PAVADINIMAS],  
[juridinio asmens kodo reikšmė],  

[savivaldybė, miestas, seniūnija, kaimas, gatvė, namo 

numeris] 

 

[dokumento pavadinimas, serija, numeris], išduotą [išdavimo 

data, išdavimo vieta]. 

 

[VARDAS PAVARDĖ] 

[dokumento (įgaliojimo) pavadinimas, sudarymo data]. 

 

[JURIDINIO ASMENS TEISINĖ FORMA IR 

PAVADINIMAS],  
[juridinio asmens kodo reikšmė],  

 

[savivaldybė, miestas, seniūnija, kaimas, gatvė, namo 

numeris],  

 

[VARDAS PAVARDĖ] 

[dokumento (įgaliojimo) pavadinimas, sudarymo data]. 

 

ir (arba) 

3. Įkaito davėjas (-ai): 

Identifikavimo kodas: 

Adresas: 

 

 

Tapatybė nustatyta pagal: 

 

 

Atstovaujamas: 

Veikiančio pagal: 

 

 

[VARDAS PAVARDĖ],  

[asmens kodo reikšmė], 

[savivaldybė, miestas, seniūnija, kaimas, gatvė, namo 

numeris], asmens  

 

[dokumento pavadinimas, serija, numeris], išduotą [išdavimo 

data, išdavimo vieta]. 

 

[VARDAS PAVARDĖ] 

[dokumento (įgaliojimo) pavadinimas, sudarymo data]. 

 

ir (arba) 



 

Identifikavimo kodas: 

 

Adresas: 

 

 

 

Atstovaujamas: 

Veikiančio pagal: 

 

[JURIDINIO ASMENS TEISINĖ FORMA IR 

PAVADINIMAS],  
[juridinio asmens kodo reikšmė],  

[savivaldybė, miestas, seniūnija, kaimas, gatvė, namo 

numeris],  

 

[VARDAS PAVARDĖ] 

[dokumento (įgaliojimo) pavadinimas, sudarymo data]. 

  

toliau kartu vadinami Šalimis ir kiekvienas atskirai – Šalimi, 

Sudarė šią sutartį dėl įkeitimo sukūrimo, susidedančią iš Specialiųjų sąlygų ir Bendrųjų sąlygų, kartu 

su visais jos priedais, jeigu tokių būtų (toliau – Sutartis), kuria susitarė taip: 

 

I. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

 

2. Įkeitimo objektas (toliau taip pat 

– Įkeičiamas daiktas): 

Įkeičiamas daiktas/ 1 

[] 

 

Įkeičiamas daiktas/ 2 

[] 

 

3. Įkeičiamo daikto savininkas(-ai) 

(toliau Įkeičiamo daikto savininkas 

arba savininkai (kartu ir kiekvienas 

atskirai) vadinamas(-i) Įkaito 

davėju): 

 

Įkeičiamo daikto/1 savininkas 

[] 

 

Įkeičiamo daikto/2 savininkas 

[] 
 

4. Įkeičiamo daikto vertė (įrašoma, 

jeigu šalys susitarė nurodyti Įkeičiamo 

daikto vertę): 

 

Įkeičiamo daikto/1 vertė 

[] 

 

Įkeičiamo daikto/2 vertė 

[] 
 

Įkeičiamo daikto/1 vertė 

[] 

 

5. [Bendra Įkeičiamo daikto vertė 

(įrašoma, jeigu šalys susitarė nurodyti 

bendrą Įkeičiamo daikto vertę, kai 

Įkaičiamą daiktą sudaro keli daiktai):] 

 

[suma iš atitinkamo programos lauko skaičiais ir žodžiais]  

6. Įkeičiamo daikto Suvaržymai 

(už šio punkto teisingumą atsako 

Įkaito davėjas): 

 

Nėra 

Nėra, išskyrus Viešuosiuose registruose []   

[] 

 

 Nepaisant to, ar Įkeičiamas daiktas privalo būti apdraustas 

remiantis šiuo punktu, šia Sutartimi sukurta hipoteka apima 

ir Įkeičiamo daikto draudimo atlyginimą. 

 

7. Įkeičiamas daiktas laikomas 

įkeistu nuo (Sąlyga, su kuria siejamas 

Sutarties sudarymo momento 

Sutarties sudarymo momento, išskyrus Įkeičiamą daiktą [], 



įkeitimo įsigaliojimas): kuris laikomas įkeistu nuo [] (Įkeičiamas daiktas [] yra 

įkeistas sąlyginiu įkeitimu); 

Sutarties sudarymo momento, išskyrus Įkeičiamą daiktą [], 

kuris laikomas įkeistu nuo sąlygų, nurodytų Sutarties [] 

priede įvykdymo/atsiradimo (Įkeičiamas daiktas [] yra 

įkeistas sąlyginiu įkeitimu);  

sąlygų, nurodytų Sutarties [] priede įvykdymo/atsiradimo 

(Įkeičiamas daiktas yra įkeistas sąlyginiu įkeitimu) 

8. Įkeitimu užtikrinti Skolininko 

įsipareigojimai (toliau – Užtikrinta 

prievolė): 

 

Įsipareigojimai kylantys iš [nurodomas vienas ar keli 

pagrindai] (toliau – Kredito sutartis) 

9. Užtikrintos prievolės įvykdymo 

terminas(-ai) (toliau – Terminas): 

 

[] 

 

 

10. Užtikrintos prievolės 

maksimalus dydis (taikoma, kai 

Užtikrinta prievolė, iš jos kylančios 

palūkanos, netesybos bei nuostoliai 

yra užtikrinti maksimaliuoju 

įkeitimu): 

[] 

 

Įkeičiamas daiktas yra įkeistas maksimaliuoju įkeitimu. 

Šiame punkte nurodyta suma yra užtikrintas ir netesybų bei 

nuostolių, patirtų dėl Užtikrintos prievolės netinkamo 

vykdymo ar neįvykdymo, Kreditoriui atlyginimas.  

 

11. Skolos dydžio fiksavimo data 

(taikoma, jeigu Įkeičiamas daiktas yra 

įkeistas maksimaliuoju įkeitimu):] 

 

Nenustatoma 

 [] 

 

12. Užtikrintos prievolės konkretus 

dydis (taikoma, kai Užtikrinta 

prievolė ir iš  jos kylančios palūkanos 

yra užtikrintos paprastuoju įkeitimu): 

 

[]  
 

Užtikrintos prievolės konkretus dydis nurodomas be 

palūkanų, kurios gali būti nurodytos Kredito sutartyje ar 

kituose tarp Kreditoriaus ir Skolininko sudarytuose 

susitarimuose ir kurių sumokėjimas Kreditoriui yra 

užtikrintas Sutartimi sukurtu įkeitimu. 

 

13. Įkeitimu užtikrintų netesybų ir 

nuostolių, mokėtinų Kreditoriui dėl 

netinkamo Užtikrintos prievolės 

vykdymo ir/ar neįvykdymo, 

maksimalus dydis (taikoma, kai 

netesybos ir nuostoliai užtikrinami 

maksimaliuoju įkeitimu): 

 

 []  
 

Įkeičiamas daiktas yra įkeistas maksimaliuoju įkeitimu. 

Šiame punkte nurodyta suma yra užtikrintas netesybų ir 

Kreditoriaus nuostolių, patirtų dėl Užtikrintos prievolės 

neįvykdymo ir/ar netinkamo vykdymo Kreditoriui 

atlyginimas. 

 

Netaikoma 

 

14. Šia Sutartimi pakartotinai 

įkeičiami šie daiktai (už šio punkto 

teisingumą atsako Skolininkas ir 

Įkaito davėjas): 

 

Nėra 

 [] 

 

 

 

II. BENDROSIOS SĄLYGOS 

 



1. Sąvokos ir aiškinimas: 

 

1.1. Draudėjas – asmuo (Skolininkas ir/ar Įkaito davėjas), atsižvelgiant į Kredito sutarties 

ir/ar kitų susitarimų, sudarytų su Kreditoriumi, sąlygas, turintis pareigą drausti Įkeičiamą 

daiktą. 

 

1.2. Priklausinys – savarankiškas pagrindiniam daiktui tarnauti skirtas daiktas, kuris pagal 

savo savybes yra nuolat susiję su pagrindiniu daiktu. 

 

1.3. Suvaržymai – kitų nei Įkaito davėjas asmenų turimos teisės į Įkeičiamą daiktą, įskaitant 

teises, kylančias iš Įkeičiamo daikto nuomos, panaudos, uzufrukto ar įkeitimo; Įkaito 

davėjo teisių į Įkeičiamą daiktą apribojimai, įskaitant Įkeičiamo daikto areštą, kitus 

disponavimo Įkeičiamu daiktu apribojimus, taip pat bet kokie veiksmai, ribojantys 

Įkeičiamo daikto savininko galimybes laisvai disponuoti Įkeičiamu daiktu ar 

apsunkinantys Įkeičiamo daikto realizavimą atskirai nuo kitų daiktų.   

 

1.4. Viešieji registrai – Lietuvos Respublikoje esantys registrai, kurių kaupiami ir tvarkomi 

duomenys yra vieši.  

 

1.5. Bendrosiose sąlygose vartojamos didžiąja raide rašomos sąvokos, turi joms Sutartyje, 

kartu su visais jos priedais, suteiktas reikšmes. 

 

1.6. Sutartyje didžiąja raide rašomos sąvokos, išreikštos vienaskaita turi ir daugiskaitos 

reikšmę ir atvirkščiai, jeigu kontekstas akivaizdžiai nereikalauja kitaip. 

 

1.7. Nuoroda Sutartyje į Įkeičiamą daiktą kartu reiškia ir nuorodą į bet kurią jo dalį ir/ar 

atskirą Įkeičiamo daikto objektą, jeigu Sutartimi įkeičiamas ne vienas daiktas, nebent 

kontekstas akivaizdžiai reikalautų kitaip.  

 

1.8. Bendrosios sąlygos taikomos tiek, kiek Sutartyje ir/ar jos priede(-uose) nėra aiškiai 

nurodyta kitaip. Sutarties priedų sąlygos turi pirmenybę Sutarties Specialiųjų sąlygų 

atžvilgiu. 

 

2. Užtikrinta prievolė  

 

2.1. Tiek, kiek Sutartyje ar Sutarties priede nėra aiškiai nurodyta kitaip, šia Sutartimi sukurtas 

įkeitimas užtikrina visų Kreditoriaus reikalavimų Skolininkui, esančių jų patenkinimo 

momentu ir kylančių iš Kredito sutarties, įvykdymą, įskaitant visų pagal Kredito sutartį 

mokėtinų palūkanų sumokėjimą, taip pat netesybų, nuostolių ir kitų mokėtinų sumų pagal 

Kredito sutartį atlyginimą Kreditoriui. 

 

3. Įkeitimo objektas 

 

3.1. Šia Sutartimi sukurtas įkeitimas apima ir visus esamus ir būsimus Įkeičiamo daikto 

priklausinius bei neatskirtus vaisius, taip pat Įkeičiamo daikto pagerinimus.  

 

4. Įkeičiamo daikto Suvaržymai 

 

4.1. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, Įkeičiamą daiktą draudžiama apsunkinti paskesniu 

įkeitimu ar hipoteka, jį bet kokiu būdu perleisti tiek nuosavybės tiek valdymo teise (pagal 

dovanojimo, pirkimo-pardavimo, nuomos, panaudos ir kitas panašaus pobūdžio sutartis) 

tretiesiems asmenims ar bet kuriuo kitu būdu apriboti Įkaito davėjo teises į jį be 



išankstinio rašytinio Kreditoriaus sutikimo, išskyrus kokius Įkeičiamo daikto Suvaržymus 

Kreditoriaus naudai. Paaiškėjus šiame punkte numatytų draudimų pažeidimui, Įkaito 

davėjas įsipareigoja atlyginti Kreditoriui visus jo patirtus nuostolius, kilusius dėl 

negalėjimo patenkinti savo reikalavimų iš Įkeičiamo daikto vertės. 

 

5. Įkaito davėjo ir Skolininko įsipareigojimai 

 

5.1. Įkaito davėjas įsipareigoja tinkamai saugoti ir prižiūrėti Įkeičiamą daiktą ir užtikrinti, jog 

jo vertė Sutarties galiojimo metu nesumažėtų, išskyrus natūralų turto nusidėvėjimą. 

Sugadinus Įkeičiamą daiktą Įkaito davėjas įsipareigoja atstatyti jo vartojamąsias savybes 

ir vertę, fiksuotą šios Sutarties sudarymo dieną ir/ar atlyginti dėl to Kreditoriaus patirtus 

nuostolius. Įkeičiamo daikto savininkas neturi teisės sunaikinti Įkeičiamo daikto. Įkaito 

davėjas įsipareigoja nedelsiant informuoti Kreditorių apie visas aplinkybes, pabloginusias 

ar galinčias pabloginti Įkeičiamo daikto būklę, bei apie trečiųjų asmenų reikalavimus 

Įkeičiamo daikto  atžvilgiu. Įkeičiamo daikto atsitiktinio žuvimo, sugedimo ar kitokio 

vertės sumažėjimo rizika, išskyrus normalų Įkeičiamo daikto nusidėvėjimą, tenka Įkaito 

davėjui. 

 

5.2. Skolininkas įsipareigoja užtikrinti, jog nedelsiant po Sutarties sudarymo, šia Sutartimi 

sukurtas įkeitimas būtų tinkamai įregistruota(-as) Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta 

tvarka. Kreditoriaus reikalavimu Skolininkas ir Įkaito davėjas įsipareigoja atlikti visus 

teisėtus veiksmus būtinus šia Sutartimi sukurto įkeitimo galiojimui užtikrinti. Įkaito 

davėjas ir Skolininkas įsipareigoja užtikrinti Kreditoriaus teisių, kylančių iš šia Sutartimi 

sukurto įkeitimo į Įkeičiamą daiktą pirmumą trečiųjų asmenų atžvilgiu ir susilaikyti nuo 

bet kokių veiksmų, galinčių pakenkti Kreditoriaus teisei pirma eile patenkinti savo 

kreditorinį reikalavimą iš Įkeičiamo daikto vertės, nebent Šalys šioje Sutartyje būtų 

aiškiai nurodžiusios, kad šia Sutartimi sukurta prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonė 

Įkeičiamo daikto atžvilgiu yra paskesnė ir Kreditorius su tuo sutinka.  

 

5.3. Įkaito davėjas įsipareigoja ne vėliau nei per [3] darbo dienas nuo Kreditoriaus prašymo 

gavimo dienos sudaryti sąlygas Kreditoriui, patikrinti Įkeičiamo daikto būklę, jo buvimo 

vietą, susipažinti su Įkeičiamo daikto apskaitos dokumentais bei kita, su įkeičiamo daikto 

eksploatacija ir laikymus susijusia informacija. 

 

6. Išieškojimas iš Įkeičiamo daikto 

 

6.1. Užtikrinta prievolė privalo būti Skolininko vykdoma Kredito sutartyje numatyta tvarka ir 

terminais. Skolininkui pažeidus Kredito sutartį, šią Sutartį ir/ar Kreditoriui, Kredito 

sutarties ar įstatymo pagrindu įgijus teisę reikalauti Skolininko įvykdyti Užtikrintą 

prievolę, Kreditorius turi teisę šį savo reikalavimą patenkinti iš Įkeičiamo daikto vertės, 

nepaisant to ar yra suėjęs šios Sutarties punkte „Užtikrintos prievolės įvykdymo 

terminas(-ai)“ nurodytas Terminas.   

 

6.2. Sutarties Šalys susitarė, jog Įkeičiamas daiktas (ar jo dalis) gali būti realizuojamas 

Kreditoriaus pasirinkimu: 

6.2.1. Įkeičiamą daiktą parduodant ne aukcione, t.y. Kreditoriui organizuojant Įkeičiamo daikto 

pardavimą jo nustatyta tvarka;  

6.2.2. Įkeičiamą daiktą perduodant Kreditoriaus nuosavybėn; 

6.2.3. kitu, teisės aktų leidžiamu būdu. 

 

6.3. Tuo atveju, jeigu įkeičiamas daiktas yra perduodamas Kreditoriaus nuosavybėn, tačiau dėl 

jo vertės šalys nesutaria ir Įkeičiamo daikto vertė, atsižvelgiant į Įkeičiamo daikto pobūdį, 



nėra akivaizdi, Įkeičiamo daikto vertė yra nustatoma [nepriklausomo turto vertintojo 

Kreditoriaus pasirinkimu], [] metodu. 

 

7. Informaciniai įsipareigojimai 

 

7.1. [Įkaito davėjas įsipareigoja nedelsiant, tačiau ne vėliau nei per 3 darbo dienas, informuoti 

Kreditorių raštu apie Įkeičiamo daikto buvimo vietos pasikeitimą, nurodant, kur 

Įkeičiamas daiktas yra laikomas, nuo jo buvimo vietos pasikeitimo.] / [Įkaito davėjas 

neturi teisės be išankstinio rašytinio Kreditoriaus sutikimo keisti Įkeičiamo daikto buvimo 

vietos.] 

 

8. Pareiškimai ir patvirtinimai: 

 

8.1. Įkaito davėjas patvirtina, kad Įkeičiamas daiktas (ar atitinkama Sutartyje nurodyta jo 

dalis, jeigu atskiri Įkeičiamo daikto objektai ar dalys priklauso skirtingiems savininkams) 

priklauso jam nuosavybės teise, Įkeičiamas daiktas kitiems asmenims neperleistas, 

neareštuotas, taip pat nėra kitų apribojimų disponuoti Įkeičiamu daiktu, išskyrus Sutarties 

Specialiųjų sąlygų punkte „Įkeičiamo daikto Suvaržymai“ nurodytus suvaržymus. Įkaito 

davėjas įsipareigoja atlyginti Kreditoriui visus jo patirtus nuostolius, kilusius dėl 

negalėjimo patenkinti savo reikalavimų iš Įkeičiamo daikto vertės, jeigu paaiškėtų, jog 

šiame punkte nurodyti Įkaito davėjo patvirtinimai (bent vienas iš jų) yra neteisingi. 

 

8.2. Skolininkas ir Įkaito davėjas pareiškia ir patvirtina, jog šios Sutarties sudarymas 

nepažeidžia jokio teisės akto, teismo ar valdžios sprendimo, privalomo(-ų) Skolininkui 

ir/ar Įkaito davėjui, jokios sutarties, kurios šalimi yra Skolininkas ir/ar Įkaito davėjas ir 

jokių trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, taip pat jog yra gauti visi šiam sandoriui 

sudaryti pagal taikytinus teisės aktus privalomi trečiųjų asmenų sutikimai. Atitinkamai 

Skolininkas ir/ar Įkaito davėjas (atsižvelgiant į tai, kuris iš jų pažeistų šį punktą) 

įsipareigoja atlyginti Kreditoriui visus jo patirtus nuostolius, atsiradusius dėl šiame punkte 

pateiktos informacijos klaidingumo ar netikslumo. 

 

8.3. Skolininkas ir Įkaito davėjas pareiškia ir patvirtina, jog visi kompetentingų organų 

sprendimai, sutikimai ir/ar kiti dokumentai, reikalingi sudaryti šią Sutartį pagal 

Skolininko ir/ar Įkaito davėjo steigimo ir/ar veiklos dokumentus, yra priimti gauti ir 

sudaryti ir šios Sutarties pasirašymo metu yra galiojantys ir nepakeisti (šis punktas  

taikomas tik juridinių asmenų atžvilgiu). 

 

8.4. Šalių atstovai pareiškia ir patvirtina, jog jie turi teisę ir yra tinkamai įgalioti atstovauti 

šioje Sutartyje nurodytus asmenis ir ši jų teisė ir įgaliojimai nėra pasibaigę, atšaukti ir, 

sudarius šią Sutartį, nebus viršyti (šis punktas taikomas juridiniams asmenims ir 

asmenims veikiantiems per įgaliotinius). 

 

8.5. Įkaito davėjas pareiškia ir patvirtina, jog Sutarties sudarymo metu šio įkeitimo objektu 

esančio daikto(-ų) nuomininkas(-ai) yra tinkamai informuotas(-i) apie Sutarties sudarymą 

ir nuomojamo daikto apsunkinimą įkeitimu (taikoma, kai Įkeičiamas daiktas yra 

išnuomotas).  

 

8.6. Įkaito davėjui yra žinoma, kad bendruoju įkeitimu įkeisto daikto savininkai, norėdami 

Įkeitimo sutartimi įkeičiamus daiktus įkeisti dar kartą, turi gauti rašytinį visų kitų 

bendruoju įkeitimu įkeistų daiktų savininkų sutikimą. 

 

 



9. Draudimas 

 

9.1. Sutarties punkte „Įkeičiamo daikto draudimas“ nurodytas turtas (toliau – Turtas) privalo 

būti draudžiamas visu Sutarties galiojimo laikotarpiu. Draudėjas privalo užtikrinti jog 

Turto draudimas galiotų visu Sutarties galiojimo laikotarpiu. Kreditoriui pareikalavus, 

tačiau ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo Kreditoriaus pareikalavimo gavimo 

Draudėjas įsipareigoja pateikti Kreditoriui dokumentus, patvirtinančius, jog šiame punkte 

nurodyti įsipareigojimai yra tinkamai vykdomi. 

 

9.2. Jeigu Šalys nėra raštu susitarusios kitaip, Skolininkas ir Įkaito davėjas, kai vienas iš jų 

nėra Draudėjas, už tinkamą Draudėjo pareigų vykdymą atsako solidariai. 

 

III. KITA INFORMACIJA 
 

[Tekstas iš programos lauko „Kita informacija“] 

 

Įkeičiamo daikto draudimas: 

 Įkeičiamas daiktas, išskyrus žemės sklypą ir žemės sklypo nuomos teisę, privalo būti apdraustas 

Kreditoriaus naudai Kredito sutartyje numatytomis sąlygomis arba kitomis, Kreditoriui priimtinomis 

sąlygomis 

 Įkeičiamas daiktas [] privalo būti apdrausti Kreditoriaus naudai Kredito sutartyje numatytomis ar 

kitomis, Kreditoriui priimtinomis, sąlygomis 

 Įkeičiamo daikto draudimas nėra privalomas 

 

Nepaisant to, ar Įkeičiamas daiktas privalo būti apdraustas remiantis šiuo punktu, šia Sutartimi 

sukurta hipoteka apima ir Įkeičiamo daikto draudimo atlyginimą. 

 

Kreditorius sutinka su paskesniu Įkeičiamo daikto įkeitimu: 
 Taip 

 Ne 

 Ne, išskyrus Kreditorius sutinka su Įkeičiamo daikto [] paskesniu įkeitimu 

 

Visas Sutarties sudarymo, įskaitant ir vėlesnius jos pakeitimus ir/ar papildymus, notarinio 

patvirtinimo, įkeitimo įregistravimo Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir išregistravimo 

išlaidas įsipareigoja padengti: 

 Skolininkas 

 Įkaito davėjas  

 Kreditorius 

 

Įkaito davėjas sutinka su Kreditoriaus reikalavimo teisės, kylančios iš Kredito sutarties, perleidimu 

(punktas taikomas, kai Įkaito davėjas nėra Skolininkas): 

 Taip 

 Ne 

 

Šalys susitaria paviešinti šios Sutarties sąlygas: 

 Taip 

 Ne, išskyrus ________ [nurodyti, kurias išviešinsime] 

 

 

 

 

Šalių parašai 



 

KREDITORIUS 

 

SKOLININKAS [IR ĮKAITO DAVĖJAS] 

 

[] 

 

____________________ 
(parašas) 

 

____________________ 
(parašas) 

A.V. 

 

 

[] 

 

____________________ 
(parašas) 

A.V. 

 

 

ĮKAITO DAVĖJAS 

 

 

[] 

 

____________________ 
(parašas) 

A.V. 

 

 

  



[] PRIEDAS PRIE 

SUTARTIES Nr. [] 

(Taikoma, kai įkeičiami vertybiniai popieriai – uždarosios akcinės bendrovės (UAB) 

akcijos)  

 

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad pagal Sutartį hipotekos objektu yra vertybiniai popieriai – 

UAB akcijos, šiuo susitarė dėl žemiau išdėstytų papildomų Sutarties sąlygų: 

 

1. Įkaito davėjas turi teisę naudotis visomis turtinėmis ir neturtinėmis teisėmis, kurias 

jam suteikia šia Sutartimi įkeistos akcijos tik laikydamasis Kredito sutartyje numatytų 

sąlygų ir tvarkos;  

 

2. Įkaito davėjas šiuo neatšaukiamai ir besąlygiškai atsisako regreso teisės, atsiradusios 

Kreditoriui realizavus šia Sutartimi įkeistas akcijas, į Skolininką: 

 

 Taip; 

 Ne. 

 

3. Kredito sutarties ir/ arba teisės aktų nustatytais pagrindais Kreditoriui įgijus teisę 

reikalauti Skolininko Užtikrintą prievolę įvykdyti prieš terminą Kreditoriaus, 

vienašališku pareiškimu Įkaito davėjui ir bendrovei, kurios akcijos yra įkeistos šia 

Sutartimi, turtinės ir neturtinės teisės, nurodytos pranešime ir kylančios iš Sutartimi 

įkeistų akcijų, yra perduodamos Kreditoriui (šis punktas papildo Sutarties Bendrųjų 

sąlygų 6.2. punktą).  

 

 

 

Šalių parašai 

 

KREDITORIUS 

 

SKOLININKAS [IR ĮKAITO DAVĖJAS] 

 

[] 

 

____________________ 
(parašas) 

 

____________________ 
(parašas) 

A.V. 

 

[] 

 

____________________ 
(parašas) 

A.V. 

 

 

ĮKAITO DAVĖJAS 

 

 

[] 

 

____________________ 
(parašas) 

A.V. 

 

 

 

 

  



[] PRIEDAS PRIE 

SUTARTIES Nr. [] 

(Taikoma, kai įkeičiamas turtinis kompleksas)  

 

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad pagal Sutartį įkeitimo objektu yra turtinis kompleksas, šiuo 

susitarė dėl žemiau išdėstytų papildomų Sutarties sąlygų: 

 

1. Įkeičiamo daikto [] vertė Sutarties galiojimo metu gali kisti, tačiau tai neturi įtakos 

Kreditoriaus teisei, kylančiai iš šios Sutarties, Užtikrintą prievolę patenkinti iš viso 

Įkeičiamo daikto [] vertės; 

 

2. Įkaito davėjas įsipareigoja užtikrinti, jog Įkeičiamo daikto [] vertė netaps mažesnė už 

Specialiosiose sąlygose nurodytą Įkeičiamo daikto [] bendrą vertę (jeigu nurodyta); 

 

3. Be išankstinio rašytinio Kreditoriaus sutikimo Įkaito davėjas neturi teisės keisti 

Įkeičiamo daikto [] buvimo vietos. 

 

 

Šalių parašai 

 

KREDITORIUS 

 

SKOLININKAS [IR ĮKAITO DAVĖJAS] 

 

[] 

 

____________________ 
(parašas) 

 

____________________ 
(parašas) 

A.V. 

 

[] 

 

____________________ 
(parašas) 

A.V. 

 

 

ĮKAITO DAVĖJAS 

 

 

[] 

 

____________________ 
(parašas) 

A.V. 

 

 

 


