Sutartis Nr.
Sutikimas Nr.
Sutartį pildykite DIDŽIOSIOMIS raidėmis. Reikiamą langelį pažymėkite

SUTARTIES PASKIRTIS





Kortelės užsakymas





Kredito limito keitimas

Duomenų keitimas

KLIENTO DUOMENYS
Vardas, pavardė

Asmens kodas

Adresas (gatvė, namas, butas)

Miestas

Namų telefonas

Mobilusis telefonas

Pašto kodas

El. pašto adresas
Darbovietės pavadinimas

Darbovietės telefonas

PAGEIDAUTINAS KREDITO LIMITAS

(pageidautina degalų, prekių ir paslaugų kainų suma, kuriai sumokėti suteikiamas 45 dienų mokėjimo atidėjimas)

 102

Mano mėnesinis
atlyginimas yra
didesnis nei 290 Eur.

 172

Mano mėnesinis
atlyginimas yra
didesnis nei 435 Eur.

KITOS SĄLYGOS



Noriu gauti kortelę UAB „NESTE LIETUVA“ biure Vilniuje

Kita suma:



Mano mėnesinis atlyginimas yra didesnis
nei 290 Eur ir yra ne mažiau kaip tris kartus
didesnis nei pageidautinas kredito limitas.

Noriu gauti kortelę paštu aukščiau nurodytu adresu





Spausdinti kredito likutį kasos kvite
Pageidauju ataskaitas gauti internetu, per E-pay sistemą
Pastaba: pasirinkus gavimo internetu būdą, spausdintinė ataskaita paštu nebus siunčiama
Noriu gauti naujausią „NESTE” informaciją (apie kainas, paslaugas, akcijas ir kt.)

TAIP
TAIP
TAIP





NE
NE
NE

PATVIRTINU, KAD PATEIKIAU TIKSLIUS SAVO DUOMENIS, SUSIPAŽINAU SU SUTARTIES SĄLYGOMIS, SU JOMIS SUTINKU IR ĮSIPAREIGOJU
JŲ LAIKYTIS.
Aš, kaip duomenų subjektas, norintis gauti kreditą, suprantu ir sutinku, kad kreditui gauti ir atsiradusiam įsiskolinimui valdyti būtų gauti mano UAB „Neste Lietuva“
nurodyti bei kiti mano mokumui vertinti reikalingi duomenys: Skolininkų administravimo informacinėje sistemoje, tvarkomoje UAB „Creditinfo Lietuva” (juridinio
asmens kodas 111689163, adresas A. Goštauto g. 40A, 01112 Vilnius) – duomenys apie įsiskolinimą; Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos centrinėje
duomenų bazėje – ši informacija: vardas, pavardė, asmens kodas, asmens tipas, įsidarbinimų ir atleidimų datos, asmens pajamų tipas ir dydis, socialinių išmokų
tipas ir dydis, socialinio draudimo periodo (termino) pradžios ir pabaigos, draudėjas ir jo tipas; bei kituose skolininkų registruose – duomenys apie įsiskolinimą.
Taip pat sutinku, kad aukščiau minėti mano duomenys būtų tikrinami per UAB „Creditinfo Lietuva”, UAB „Neste Lietuva” įgaliotą duomenų tvarkytoją, kurio
kodas 111689163, esantį adresu A. Goštauto g. 40A, 01112 Vilnius.
Šis sutikimas suteikia teisę gauti informaciją iš aukščiau minėtų šaltinių tiek kartų, kiek tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir yra būtina vertinant mano mokumą prieš suteikiant kreditą ir/arba valdant vėliau atsiradusį įsiskolinimą, tačiau ne ilgiau nei įsiskolinimas bus padengtas ir vadovaujantis
protingumo principu.
Esu informuotas, kad turiu teisę: susipažinti su savo asmens duomenimis, nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, žinoti apie savo asmens
duomenų tvarkymą, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis. Dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo galiu kreiptis į
duomenų valdytoją UAB „Neste Lietuva”, juridinio asmens kodas 211472890, esančią adresu P. Lukšio g. 32, 08222, Vilnius, tel. (8 5) 212 3357.
Kliento vardas, pavardė
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Parašas

Data

Parašas

Šią dalį pildo UAB „NESTE LIETUVA“

Suteiktas kredito limitas
Pastabos

„NESTE“ klientų aptarnavimas

„NESTE“ kortelių banko sąskaitų rekvizitai

UAB „NESTE LIETUVA”

Tel. (8 5) 212 3357
Klientų linija 8 700 55 524
www.neste.lt; korteles@neste.com

AB SEB bankas, LT76 7044 0600 0799 1918
„Swedbank“, AB, LT08 7300 0100 0011 9901
AB DNB bankas, LT73 4010 0424 0238 6622

P. Lukšio g. 32, 08222, Vilnius
Juridinio asmens kodas 211472890
PVM mokėtojo kodas LT114728917
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„NESTE“ kreditinės mokėjimo kortelės

1. SUTARTIES OBJEKTAS
1.1 UAB „Neste Lietuva“, juridinio asmens kodas 211472890, P. Lukšio g.
32, 08222 Vilnius (toliau – „Neste“), išduoda klientui „Neste“ kredi tinę kortelę (toliau – kortelė), kurią, įvedęs tapatybės patvirtinimo kodą
(PIN kodą), klientas gali naudoti įsigydamas degalų „Neste“ degalinėse bei degalų, prekių ir paslaugų kitose prekybos vietose, pažymėtose
„NESTE“ prekių ženklu ir nurodytose „Neste“ internetiniame tinklalapyje www.neste.lt.
2. KORTELĖS IŠDAVIMAS
2.1 Asmuo, norintis gauti kortelę, privalo užpildyti sutarties pirmojo puslapio
tuščius langelius, susipažinti su Sąlygomis ir, jei su jomis sutinka, pasirašyti sutartį.
2.2 „Neste“, gavusi kliento užpildytą ir pasirašytą sutartį, sprendžia, ar išduoti
klientui kortelę. „Neste“ turi teisę neišduoti kortelės ir nekomentuoti savo
atsisakymo.
2.3 Klientas suteikia „Neste“ teisę kreiptis į duomenų valdytojus, tvarkančius
jungtines skolininkų duomenų rinkmenas dėl informacijos apie klientą ir
jo skolas, reikalingos kliento mokumui įvertinti, mokumo monitoringui bei
skolų išieškojimui vykdyti.
2.4 Kortelė bei PIN vokas klientui išsiunčiami kurjerių paštu arba išduodami
„Neste“ biure. Jei kortelė siunčiama paštu, „Neste“ turi teisę kurjerių paštui perduoti kliento duomenis: vardą, pavardę, adresą, telefono numerį,
tam, kad kurjerių paštas galėtų tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus.
2.5 Nėra jokio kortelės įsigijimo ir aptarnavimo mokesčio.
2.6 Kortelė galioja iki ant jos nurodytos datos. Pasibaigus kortelės galiojimo
terminui, „Neste“ išduoda naują kortelę. Jei kortelė nebuvo naudojama
paskutinius 3 mėnesius iki kortelės galiojimo pabaigos, kortelė išduodama klientui tik pagal raštišką prašymą.
3. KORTELĖS NAUDOJIMAS
3.1 Klientas įsipareigoja saugoti kortelę, kad ji nepatektų asmenims, neturintiems teisės ja naudotis bei saugoti kortelę nuo sugadinimo ir elektromagnetinių laukų poveikio.
3.2 Klientas įsipareigoja gautą iš „Neste“ kortelės PIN kodą įsiminti, laikyti
paslaptyje, o voką su kodu sunaikinti.
3.3 Klientas įsipareigoja pametęs ar kitaip praradęs kortelę ar PIN kodą nedelsiant telefonu ((8 5) 212 3357) ir raštu informuoti „Neste“ darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., o ne darbo metu – nedelsiant telefonu ((8 5) 212
3357) ir raštu ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Klientas privalo apmokėti
viską, kas buvo pirkta, mokant dingusia kortele iki vienos valandos po
raštiško pranešimo apie kortelės dingimą įteikimo „Neste“. „Neste“ neatsako už melagingus pranešimus blokuoti kortelę.
3.4 Klientas, norėdamas pasinaudoti kortele automatinėse „Neste“ de galinėse, privalo laikytis instrukcijų, nurodytų automato ekrane. Vieno
pirkimo maksimali suma – 150 Eur.
3.5 „Neste“ turi teisę blokuoti kortelę, jei PIN kodas daugiau nei 2 kartus iš eilės įvedamas neteisingai, jei klientas laiku neatsiskaitė, jei klientas viršijo
kredito limitą (leistiną iki 4.2 punkte nurodyto termino kliento įsiskolinimo
„Neste“ sumą) arba nesilaikė kitų šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų.
„Neste“ neatsako už kliento nuostolius, patirtus dėl negalėjimo pirkti blokuota kortele.
4. ATSISKAITYMO TVARKA
4.1 „Neste“ kiekvieną mėnesį paruošia klientui kortelių naudojimo ataskaitą
apie praeito mėnesio pirkimus ir ne vėliau kaip trečią mėnesio darbo dieną išsiunčia ją paštu. Jei klientas užsako ataskaitos pateikimo internete paslaugą, ataskaita paštu nebus siunčiama. Pirkinių užsienyje suma
konvertuojama į eurus pagal pirkimo užsienyje dienos Lietuvos Banko
skelbiamą euro ir tos šalies, kurioje pirkta, valiutos santykį.
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4.2 Klientas privalo sumokėti „Neste“ ataskaitoje nurodytą sumą per 15 kalendorinių dienų nuo ataskaitos išrašymo dienos.
4.3 Jei klientas negavo ataskaitos iki mėnesio 10 dienos, jis privalo apie tai
informuoti „Neste“, priešingu atveju laikoma, kad klientas ataskaitą gavo.
4.4 Jei klientas vėluoja atsiskaityti 4.2. punkte nurodyta tvarka, „Neste“ pareikalavus, klientas įsipareigoja mokėti 0,07 proc. dydžio delspinigius nuo
įsiskolinimo sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Kliento atliekami mokėjimai pirmiausia bus skiriami netesyboms apmokėti ir tik po to
pagrindinei prievolei įvykdyti. Klientui vėluojant atsiskaityti, „Neste“ turi
teisę, laikydamasi įstatymuose nustatytos tvarkos, teikti kliento duomenis
duomenų valdytojams, tvarkantiems jungtinius skolininkų registrus, bei
perleisti savo reikalavimo teisę į kliento skolą skolų išieškojimą vykdančioms įmonėms.
4.5 Klientas turi teisę pateikti „Neste“ pretenzijas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo ataskaitos išrašymo dienos. Kartu su pretenzija klientas privalo
pateikti pirkimo kasos aparato kvitų originalus.
4.6 Klientas turi teisę sužinoti savo įsiskolinimo dydį, kredito likutį, paskambinęs telefonu (8 5) 212 3357 „Neste“ biuro darbo metu (nuo 8 iki 17 val.
darbo dienomis).
4.7 Klientas įsipareigoja sugadinęs kortelę pristatyti ją į „Neste“ biurą ir užpildyti atitinkamą pranešimą arba sunaikinti kortelę apie tai raštu informavęs „Neste“.
4.8 Klientas įsipareigoja apmokėti „Neste“ visas jos patirtas pagrįstas išlaidas, susijusias su kliento skolos išieškojimu.
4.9 Jei klientas nesilaikė šioje sutartyje ar kitose su „Neste“ sudarytose sutartyse numatytų įsipareigojimų arba jei „Neste“ turi pagrindą manyti, kad
kliento mokumas neatitinka klientui suteikto prekinio kredito dydžio (pvz.
tretiesiems asmenims ir/ar kliento turtui (ar jo daliai) uždedamas areštas
ar pan.), „Neste“ turi teisę sumažinti arba panaikinti prekinio kredito limitą, nesilaikydama sutarties 5.2 punkte numatyto įspėjimo termino, apie
prekinio kredito pakeitimą ar panaikinimą pranešdama klientui raštu.
5. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS
5.1 Sutartis įsigalioja nuo kortelės išdavimo klientui dienos (sutarties pirmame puslapyje nurodytas sutikimas įsigalioja po to, kai klientas pasirašo
šį sutikimą). Sutartis yra neterminuota. Abi šalys turi teisę nutraukti sutartį bet kuriuo metu apie tai raštu įspėjusios kitą šalį prieš 1 mėnesį. Jei
sutartį nutraukia klientas, tai sutarties nutraukimas įsigalioja po to, kai
klientas visiškai atsiskaito su „Neste“.
5.2 „Neste“ turi teisę keisti sutarties sąlygas, raštu prieš 1 mėnesį iš anksto
įspėjusi klientą ir pateikusi jam sąlygų pakeitimus ir/ar papildymus. Jeigu
klientas nesutinka (visiškai ar iš dalies) su sąlygų pakeitimais ir/ar papildymais, jis privalo iki sąlygų pakeitimų ir/ar papildymų įsigaliojimo datos
raštu informuoti „Neste“ apie savo nesutikimą. Šiuo atveju laikoma, kad
klientas ir „Neste“ nesusitarė ir sutartis su klientu pasibaigia nuo sąlygų
pakeitimų ir/ar papildymų įsigaliojimo datos. Pasibaigus šiai sutarčiai, klientas privalo be nepagrįsto uždelsimo grąžinti kortelę „Neste“. Jeigu klientas kortelės negrąžina ir pasinaudoja kortele po sąlygų pakeitimų ir/ar
papildymų įsigaliojimo datos, tai laikoma, kad klientas tokiais veiksmais
sutiko su sąlygų pakeitimu ir/ar papildymu.
5.3 Klientas įsipareigoja informuoti „Neste“ raštu apie savo duomenų, nurodytų šioje sutartyje, pasikeitimą. Neįvykdęs šio reikalavimo klientas
neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad „Neste“ veiksmai, atlikti
vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka sutarties sąlygų,
arba jog jis negavo pranešimų ir korespondencijos, siųstų pagal paskutinius „Neste“ turimus kliento rekvizitus.
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