Kliento operacijos Nr. /
Sutarties Nr.

Kortelių anketa

KLIENTO DUOMENYS
Įmonės pavadinimas / vardas, pavardė

Juridinio / fizinio asmens kodas

Registracijos adresas, pašto kodas

PVM mokėtojo kodas

Korespondencijos adresas (pildyti, jei kitas)
Kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos)
Kontaktinis telefono nr.
Valdybos nariai:

Kontaktinis el. paštas
valdybos nėra

informacija pateikiama atskirame lape

Vadovas (informacija pateikiama, jei nėra valdybos)
Vardas, pavardė

Gimimo data

Pilietybė

Akcininkai (jei jų daugiau nei vienas, informacija pateikiama atskirame lape)
Vardas, pavardė / Įmonės pavadinimas
Gimimo data / Įmonės kodas

Pilietybė / Registracijos valstybė

Galutinis naudos gavėjas* (jei jų daugiau nei vienas, informacija pateikiama atskirame lape). *Daugiau informacijos www.neste.lt
Vardas, pavardė
Gimimo data
Galutinis naudos gavėjas yra politiškai pažeidžiamas asmuo**

Taip

Pilietybė

Ne

**Fiziniai asmenys, kuriems yra arba buvo patikėtos svarbios viešosios pareigos, ir jų artimieji šeimos nariai arba artimi pagalbininkai (daugiau informacijos www.neste.lt)

susipažinau ir sutinku su asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, skelbiamomis www.neste.lt

PVM SĄSKAITOS FAKTŪROS GAVIMO BŪDAS
internetu per E-pay sistemą
(pasirinkus, pateikti E-pay duomenis)

e. sąskaita per interneto banką
(pasirinkus, užsakyti savarankiškai)

popierinė paštu

E-PAY VARTOTOJO DUOMENYS (pildyti, jei pasirinkote gauti per E-pay sistemą)
Pildo naujas vartotojas

Pildo esamas vartotojas

El. paštas

E-pay vartotojo ID

Užsakome papildomą sąskaitų formatą, skirtą duomenų perkėlimui į vidines įmonės apskaitos sistemas.

CSV

XML

UŽSAKOMOS KORTELĖS
Pasirinkite atsiskaitymo rūšį:

debeto kortelė

kredito kortelė
pageidaujamas kredito limitas (bendras visoms kortelėms)

EUR 45 dienoms

pateikti finansinių dokumentų (balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos) kopijas
Pasirinkite kortelės tipą ir nurodykite užsakomų kortelių skaičių
PK1
Kortelės eil. Nr.

Ant kortelės bus užrašytas įmonės pavadinimas.
Jei pageidaujate papildomų užrašų, nurodykite žemiau
(vardas, pavardė, automobilio valst. Nr.)
daugiausiai 27 simboliai

Užsakydami daugiau nei 3 korteles su papildomais
užrašais, pridėkite atskirą sąrašą

PK4

Skirta lengviesiems
automobiliams
Futura 95
Futura 98
Futura D
Pro Diesel
Neste MY
AdBlue
Plovykla
Stiklų ploviklis

Skirta sunkiajam
transportui
Futura D
AdBlue
Stiklų ploviklis

PK5

Skirta sunkiajam
transportui
Futura D
Pro Diesel
Neste MY
AdBlue
Stiklų ploviklis

Dienos limitas
EUR

Mėnesio limitas
EUR

1.
2.
3.
pageidauju kortelę(-es) gauti UAB „Neste Lietuva“ biure Vilniuje

pageidauju kortelę(-es) gauti korespondencijos adresu

Jūsų kontaktinis el. pašto adresas ir telefono numeris NESTE gali būti naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais
naujienlaiškiams, pasiūlymams, kvietimams į renginius siųsti, teirautis nuomonės apie paslaugas, kviesti dalyvauti
apklausose. Sutikimas galioja sutarties galiojimo laikotarpiu ir 2 metus po jos nutraukimo. Bet kuriuo metu galite atšaukti
sutikimą, informuodami apie tai NESTE el. paštu korteles@neste.com.

El. paštu

Sutinku

Nesutinku

Telefonu

Sutinku

Nesutinku

Pasirašydamas šią anketą patvirtinu, kad anketoje pateikta informacija yra teisinga. Patvirtinu, kad perskaičiau, sutinku ir įsipareigoju laikytis NESTE kortelių sutarties
bendrųjų sąlygų (prie šios anketos man pateiktas galiojantis jų variantas), kurios skelbiamos interneto tinklalapyje www.neste.lt.
Vadovas ar įgaliotas asmuo (vardas, pavardė, pareigos)

NESTE klientų aptarnavimas
Tel. (8 5) 212 3357, korteles@neste.com, www.neste.lt

Parašas

Data

UAB Neste Lietuva, P. Lukšio g. 32, 08222 Vilnius. Juridinio asmens kodas 211472890.
PVM mokėtojo kodas LT114728917. Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras.

Kortelių sutarties bendrosios sąlygos
1.

2.

UAB „Neste Lietuva“ (toliau ir mes arba „Neste“) įsipareigoja atidaryti
Jums (toliau ir Klientas) kortelių sąskaitą ir išduoti „Neste“ korteles,
kurias naudodami Jūs galėsite atsiskaityti už degalus ir automobilių
plovimo bei valymo paslaugas mūsų degalinėse, esančiose Lietuvoje,
ir už degalus „Neste“ prekės ženklu pažymėtose degalinėse Latvijoje,
Estijoje bei kitose interneto tinklalapyje www.neste.lt nurodytose šalyse.
Už visas prekes ir paslaugas, pirktas pasinaudojus kortele (taip pat už
prekes ir paslaugas, pirktas užsienyje), Jūs mokate „Neste“.
Kortelių rūšys:
- PK1 kortelė galioja mokant už visų rūšių degalus, t. y. benziną, „Neste
Futura“ dyzeliną, „Neste Pro Diesel“ ir „Neste MY“, taip pat automobilių
plovimo ir valymo paslaugas. Vieno pirkimo limitas – 150 Eur;
- PK4 kortelė galioja mokant už „Neste Futura“ dyzeliną ir „AdBlue“.
Vieno pirkimo limitas – 650 Eur. Degalinėse, kuriose įrengtos greitaeigės
dyzelino pompos, vieno pirkimo limitas – 1 500 Eur.
- PK5 kortelė galioja mokant už „Neste Futura“ dyzeliną, „Neste Pro
Diesel“, „Neste MY“ ir „AdBlue“. Vieno pirkimo limitas – 650 Eur.
Degalinėse, kuriose įrengtos greitaeigės dyzelino pompos, vieno
pirkimo limitas – 1 500 Eur.

3.

Priimdami iš mūsų kortelę Jūs įsipareigojate saugoti ją, kad kortelė
nepatektų asmenims, neturintiems teisės ja naudotis, saugoti ją nuo
sugadinimo, elektromagnetinių laukų poveikio, o gautą PIN kodą
įsiminti, laikyti paslaptyje ir voką su kodu sunaikinti.

4.

Pametę ar kitaip praradę kortelę, Jūs turite informuoti mus ir apmokėti
už viską, kas buvo pirkta mokant dingusia kortele iki vienos valandos po
pranešimo mums telefonu apie kortelės dingimą. Mes įsipareigojame
bet kuriuo paros metu priimti Jūsų pranešimus apie prarastas korteles
telefonu (8 5) 212 3357 ir per 1 valandą po pranešimo blokuoti korteles.
Jūs turite nedelsdami raštu patvirtinti pranešimą apie prarastą kortelę.

5.

Visuomet galite užsisakyti papildomą(-as) kortelę(-es), prisijungę prie
„Neste“ ekstraneto svetainės ir joje pateikę prašymą mums.

6.

Jei korteles perduodate naudotis savo darbuotojams, Jūs turite juos
informuoti apie asmens duomenų tvarkymą pateikdami žemiau
nurodytą informaciją:
- „Neste“ tvarkys tokius darbuotojo asmens duomenis: vardas, pavardė,
el. pašto adresas, kortelės numeris, įsigytų degalų rūšis, kiekis, degalų
pirkimo data ir vieta. Šiuos duomenis „Neste“ teiks Klientui. Duomenys
bus gaunami tiesiogiai iš Kliento darbuotojų ir (ar) „Neste“ grupės
įmonių. Duomenys bus tvarkomi teisėto intereso pagrindu 120 mėn.
nuo degalų įsigijimo. Kliento darbuotojų vardai ir pavardės bus tvarkomi
tik kortelės galiojimo metu. Duomenys bus tvarkomi sutarties vykdymo,
nuolaidų suteikimo ir atsiskaitymų administravimo tikslu. Duomenų
gavėjai bus paslaugų teikėjai, bankai, „Neste“ grupės įmonės, IT
paslaugų teikėjai, rinkodaros ir klientų aptarnavimo paslaugų teikėjai,
kredito kontrolieriai ir kiti tinkamą paslaugų teikimą tikrinantys asmenys,
mokėjimų bei sąskaitų išrašymo paslaugų teikėjai, kiti partneriai.
- darbuotojas turi šias teises: teisę susipažinti su savo asmens
duomenimis ar juos ištaisyti, ištrinti ar apriboti jų tvarkymą, nesutikti su
savo asmens duomenų tvarkymu; teisę reikalauti perkelti jo duomenis;
teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
Daugiau informacijos apie teises galima gauti pateikus užklausą el.
paštu korteles@neste.com.
- kontaktinius „Neste“ duomenis, nurodytus šioje sutartyje.

7.

8.

9.

Norėdami gauti kortelę(-es), Jūs turite užpildyti tuščius sutarties
anketos laukelius, susipažinti su sąlygomis ir pasirašyti sutartį. Šios
bendrosios sąlygos kartu su anketa, specialiomis sąlygomis ir bet
kokiais jų pakeitimais sudaro bendrą sutartį.
Prieš pradėdami naudotis „Neste“ debeto kortele Jūs turite papildyti
kortelės sąskaitą. Pirmoji įmoka turi būti ne mažesnė kaip 60 Eur
kiekvienai kortelei. Vėlesnių įmokų suma neribojama, tačiau likutis
kortelių sąskaitoje visą laiką turi būti teigiamas. Pinigus reikia pervesti į
vieną iš žemiau nurodytų sąskaitų:
- Nr. LT08 7300 0100 0011 9901, „Swedbank“, AB;
- Nr. LT76 7044 0600 0799 1918, AB SEB bankas;
- Nr. LT73 4010 0424 0238 6622, „Luminor Bank“, AB.
Pavedime reikia nurodyti juridinio asmens pavadinimą ir Kliento
operacijos numerį. Atliekant pirmąjį mokėjimą nurodomas tik Kliento
juridinio asmens pavadinimas.
Prieš suteikiant kredito limitą kredito kortelei ir sutarties galiojimo metu
mums paprašius Jūs privalote pateikti balanso ir pelno (nuostolio)
ataskaitų už paskutinius ataskaitinius metus kopijas finansinei būklei
įvertinti.

10. Jei naudojate kredito kortelę, už Lietuvoje pirktus degalus ir už plovimo
bei valymo paslaugas turite sumokėti mums pagal pateiktą sąskaitą ne
vėliau kaip per 15 dienų nuo sąskaitos išrašymo. Už užsienyje pirktus
degalus turite sumokėti mums eurais pagal pateiktą ataskaitą ne vėliau

kaip per 15 dienų nuo ataskaitos išrašymo. Pirkinių užsienyje suma bus
konvertuojama į eurus pagal pirkimo užsienyje dienos Lietuvos banko
skelbiamų euro ir tos šalies, kurioje pirkta, valiutų santykį. Mokėjimo
pavedime reikia nurodyti juridinio asmens pavadinimą ir Kliento
operacijos numerį, kuris nurodytas anketoje.
11. Pavėlavęs pervesti pinigus pagal šios sutarties 10 punktą, privalote
sumokėti mums 0,07 % nuo įsiskolinimo sumos dydžio delspinigius
už kiekvieną pradelstą dieną. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą
kalendorinę dieną po sąskaitos apmokėjimo termino pabaigos (atskiro
reikalavimo apmokėti delspinigius mes neturime pateikti). Delspinigiai
yra laikomi protingais, iš anksto nustatytais, minimaliais mūsų
nuostoliais ir negali būti mažinami.
12. Mes įsipareigojame kiekvieno mėnesio paskutinę kalendorinę dieną
išrašyti Jums PVM sąskaitą faktūrą ir (ar) kortelės(-ių) naudojimo
ataskaitą (už užsienyje pirktus degalus pateikiama tik ataskaita) ir kito
mėnesio antrą darbo dieną pateikti ją internetu į „E-pay“ sistemą arba
išsiųsti registruotu laišku priklausomai nuo to, kurį pateikimo būdą
sutartyje esate pasirinkę, arba, Jums užsisakius, pateikti interneto
banke. Sąskaitos ir (ar) ataskaitos gavimo data atitinkamai laikoma
jos pateikimo internetu į „E-pay“ sistemą ar interneto banką arba
registruoto laiško įteikimo paštui kalendorinė diena. Mes neprisiimame
atsakomybės dėl nuo pašto priklausančių popierinių sąskaitų
pristatymo vėlavimo. Pakartotinis vienos PVM sąskaitos faktūros,
išrašytos anksčiau nei prieš 3 mėnesius kopijos siuntimas, gali būti
apmokestintas 2,5 Eur mokesčiu. Pakartotinai PVM sąskaitos faktūros
siunčiamos tik gavus išankstinį mokėjimą už šią paslaugą.
13. Nepaisant to, kad ši sutartis gali būti pasirašoma vėliau, po pasirašymo
ji galioja nuo specialiojoje dalyje nurodytos įsigaliojimo datos ir galioja
neterminuotai. Sutartis galioja ir tuo atveju, jeigu tiek Jūsų, tiek mūsų
pasirašytos sutarties kopija yra perduodama el. paštu 19 punkte
nurodyta tvarka. Ši sutartis gali būti nutraukiama be priežasčių,
pranešus prieš vieną mėnesį. Iki šios sutarties nutraukimo abi šalys turi
atlikti visus tarpusavio atsiskaitymus.
14. Mes taip pat galime vienašališkai nutraukti kredito kortelės sutartį
pranešdami Jums raštu ir nesilaikydami 13 punkte nurodyto įspėjimo
termino, jeigu Jūs:
- ilgiau kaip 30 dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos neatsiskaitote už
nupirktus degalus;
- 2 kartus iš eilės pavėlavote laiku atsiskaityti pagal 10 punktą.
15. Mes turime teisę be išankstinio įspėjimo sustabdyti degalų pardavimą į
kreditą (blokuoti korteles), jei neatsiskaitėte laiku arba viršijote prekinio
kredito limitą arba nesilaikėte kitų šioje sutartyje ar kitose su „Neste“
sudarytose sutartyse numatytų įsipareigojimų arba jei mes turime
pagrindą manyti, kad Jūsų mokumas neatitinka suteikto prekinio
kredito dydžio (pvz., pablogėja Jūsų finansiniai rodikliai, palyginti su
buvusiais sutarties pasirašymo dieną ir (ar) gavome informacijos, kad
Jūs nevykdote finansinių įsipareigojimų tretiesiems asmenims ir (ar)
Jūsų turtui (ar jo daliai) uždedamas areštas ir pan.).
Esant bent vienai iš aukščiau šiame punkte nurodytų aplinkybių, mes
turime teisę vienašališkai sumažinti prekinio kredito limitą, pranešdami
Jums raštu.
Sustabdę pardavimą į kreditą dėl aukščiau šiame punkte nurodytų
aplinkybių, net ir po to, kai atsiskaitote už įsigytus degalus, mes turime
teisę neatnaujinti tolesnio pardavimo į kreditą, o Jums pageidaujant
toliau pirkti degalus, juos pardavinėti tik jei Jūs už juos mokate avansu
bei pasirašote atitinkamus sutarties pakeitimus.
16. Mes turime teisę vienašališkai keisti sutarties sąlygas, raštu prieš vieną
mėnesį įspėję Jus ir pateikę Jums sąlygų pakeitimus. Jeigu nesutinkate
(visiškai ar iš dalies) su sąlygų pakeitimais, Jūs privalote iki pakeitimų
įsigaliojimo datos raštu informuoti mus apie savo nesutikimą. Šiuo
atveju laikysime, kad nesusitarėme ir sutartis pasibaigs nuo pakeitimų
įsigaliojimo datos.
17. Ginčus spręsime mūsų registruotos buveinės vietos teisme pagal
Lietuvos teisę.
18. Visi rašytiniai pranešimai privalo būti siunčiami el. paštu arba paprastu
paštu ir yra laikomi gautais kitą darbo dieną po to, kai yra išsiųsti iš
vienos šalies sutartyje nurodyto adreso kitos šalies nurodytu adresu.
Pasikeitus šalies adresui ar kitiems rekvizitams, šalis privalo apie tai
raštu pranešti kitai šaliai. Neįvykdžiusi šio reikalavimo šalis neturi
teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos šalies veiksmai,
atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka sutarties
sąlygų, arba jog ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus
rekvizitus.
19. Ši sutartis yra konfidenciali.

