
   

„FINCI“ SVETAINĖS (-IŲ) NAUDOJIMO SĄLYGOS 

SUTIKIMAS SU NAUDOJIMO SĄLYGOMIS 

 
 
Įsigaliojimo data 2021-01-14 

 

 

Prieš pradėdami naudotis šia interneto svetaine, atidžiai perskaitykite toliau pateiktas jos 

naudojimo sąlygas 

 

 

Šios UAB „FINCI“, Lietuvos Respublikoje įsteigtos įmonės, kurios juridinio asmens kodas 304934066, 

registruotosios buveinės adresas Mėnulio g. 11-101 Vilnius, Lietuvos Respublika, licencijuotos elektroninių 

pinigų įstaigos, kurią prižiūri Lietuvos Bankas (toliau – FINCI, „mes“, „mūsų“, „mus“) Svetainių 

naudojimo sąlygos (toliau – „Naudojimo sąlygos“ ) reglamentuoja Jūsų prieigą prie ir naudojimąsi 

www.finci.com, įskaitant bet kokį jos turinį, funkcijas ir paslaugas, kurios prieinamos ir kuriomis galima 

naudotis per finci.com domenus, subdomenus arba subkatalagius, neatsižvelgiant į Jūsų prieigos ir 

naudojimo priemones (internetu ar per mobilųjį įrenginį, įskaitant mobiliąją programėlę) (toliau atskirai – 

„Svetainė“, o kartu – „Svetainės“) ir į tai, ar prisijungiate kaip svečias ar registruotasis naudotojas. 

 

Tęsdami prieigą prie šios Svetainės, paspaudę į ją pateiktą nuorodą arba toliau naudodamiesi šia Svetaine 

ar bet kuria per ją ar kitas mūsų Svetaines prieinama paslauga, Jūs patvirtinate, kad SUTINKATE su šiomis 

Naudojimo sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis. Jei juridinio asmens vardu ir toliau jungsitės prie Svetainės, 

paspausite į ją nukreipiančią nuorodą ar naudositės Svetaine ar kitomis mūsų Svetainėmis, arba 

naudositės bet kuria paslauga, kuria galima naudotis per šią Svetainę ar kitas mūsų Svetaines, juridinio 

asmens, kuriam atstovaujate, vardu patvirtinate, kad SUTINKATE su šiomis Sąlygomis ir įsipareigojate jų 

laikytis ir garantuokite, kad turite įgaliojimus prisiimti šiose Sąlygose numatytus įsipareigojimus juridinio 

asmens, kuriam atstovaujate, vardu. Jei nesutinkate su šiomis Naudojimo Sąlygomis ar atsisakote 

įsipareigoti jų laikytis, neturite teisės prisijungti prie Svetainių ar jomis naudotis. 

 

Be šių Naudojimo sąlygų, susipažinkite ir su šiais dokumentais, kurie taip pat taikomi naudojantis mūsų 

Svetainėmis ir paslaugomis: 

• Privatumo politika  

• Slapukų politika 

• Paslaugų teikimo sąlygomis 

 

Svetainės siūlomos ir prieinamos privatiems asmenims arba juridinio asmens atstovams, kurie atitinka 

toliau pateiktus reikalavimus. 

 

Naudotojai turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus arba sulaukę pilnametystės savo šalyje ar 

gyvenamoje vietoje.  
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Jei esate jaunesnis (-ė) nei pirmiau nurodyto amžiaus, mūsų Svetainėmis ir paslaugomis naudotis negalite. 

Jei naudojatės mūsų Svetainėmis ir paslaugomis juridinio asmens vardu, privalote turėti reikiamus 

įgaliojimus ir juridinę teisę veikti to juridinio asmens vardu. 

 

Naudodamiesi Svetainėmis, Jūs patvirtinate ir garantuojate, kad esate pilnametis, visiškai veiksnus asmuo 

ir (arba) turite tinkamas teises ir įgaliojimus atstovauti juridiniam asmeniui, juridinio asmens vardu prisiimti 

teisinius įsipareigojimus ir atitinkate visus aukščiau nurodytus tinkamumo reikalavimus. Jeigu Jūs visų šių 

reikalavimų neatitinkate, neturite teisės prisijungti prie Svetainių ir jomis naudotis. 

 

Naudojimo sąlygų pakeitimai 

 

Šias Naudojimo sąlygas galime savo nuožiūra peržiūrėti ir atnaujinti apie tai iš anksto nepranešę. 

Paskelbus pakeitimus Svetainėse, jie nedelsiant įsigalioja ir tampa taikomi prieigai prie Svetainių ir jų 

naudojimui. Jei paskelbus atnaujintas Naudojimo sąlygas toliau naudositės Svetainėmis, tai reikš, kad 

sutinkate su pakeitimais. Tikimės, kad kartais patikrinsite šį puslapį ir susipažinsite su pakeitimais, nes jie 

Jums yra privalomi. FINCI nesutinka su bet kokiomis Jūsų pasiūlytomis sąlygomis, kurios papildo 

Naudojimo sąlygas ir (arba) joms prieštarauja, ir tos sąlygos negalioja. 

 

Prieiga prie Svetainių ir paskyrų saugumas 

 

Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra iš anksto nepranešę atšaukti arba pakeisti Svetaines ir bet kokias 

Svetainėse mūsų teikiamas paslaugas ar medžiagą. Mes nebūsime atsakingi, jei kuriuo nors metu ar kurį 

nors laikotarpį dėl kokios nors priežasties visos Svetainės arba bet kuri jų dalis bus neprieinama. Kartais  

naudotojams, įskaitant registruotuosius naudotojus, galime apriboti prieigą prie kai kurių Svetainių dalių 

arba visų Svetainių. Esate atsakingi už visų būtinų prieigos prie Svetainių priemonių organizavimą. 

 

Tam, kad galėtumėte naudotis Svetainėmis ar jose siūlomais ištekliais, Jūsų gali paprašyti pateikti tam 

tikrus registracijos duomenis arba kitą informaciją. Teisę naudotis Svetainėmis turite su sąlyga, kad visa 

informacija, kurią jose pateikiate, yra teisinga, aktuali ir išsami. Jūs sutinkate, kad visai informacijai, kurią 

mums pateikiate Svetainėse ar kitais būdais, įskaitant, bet neapsiribojant, naudojimąsi bet kokiomis 

interaktyviomis Svetainių funkcijomis, taikoma ši Privatumo politika ir Slapukų politika. Be to, Jūs 

sutinkate su visais veiksmais, kurių mes imamės Jūsų informacijos atžvilgiu pagal Privatumo arba Slapukų 

politiką. 

 

Jei esate privatus asmuo arba juridinio asmens atstovas ir pagal mūsų saugumo procedūras susikuriate 

arba jums suteikiamas naudotojo vardas, slaptažodis arba bet kokia kita informacija, privalote tą informaciją 

laikyti konfidencialia ir jos neatskleisti jokiai trečiajai šaliai. Be to, Jūs pripažįstate, kad Jūsų paskyra yra 

skirta asmeniškai Jums kaip privačiam asmeniui arba juridinio asmens atstovui ir įsipareigojate jokiam 

kitam asmeniui nesuteikti prieigos prie Svetainių ar jų dalies naudojantis savo naudotojo vardu, 

slaptažodžiu ar kita saugumą užtikrinančia informacija. Jūs įsipareigojate nedelsdami mums pranešti apie 

bet kokį atvejį, kai neteisėtai gaunamas ar naudojamas Jūsų naudotojo vardas arba slaptažodis, taip pat 
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apie bet kokį kitą saugumo pažeidimą. Taip pat įsipareigojate užtikrinti, kad kiekvieno seanso pabaigoje 

atsijungsite iš savo paskyros. Prisijungdami prie savo paskyros iš viešo ar bendro naudojimo kompiuterio, 

turėtumėte būti ypač atsargūs, kad kiti asmenys negalėtų pamatyti ar įrašyti Jūsų slaptažodžio ar kitų 

asmens duomenų. 

 

Intelektinės nuosavybės teisės 

 

Svetainę (-es) ir jos (jų) turinį, įskaitant, bet neapsiribojant, tekstą, jo turinį, dizainą, paveikslėlius, vaizdo 

įrašus, garsą, nuorodas, programinę įrangą, grafiką, diagramas, grafikus ir kitą medžiagą, saugo autorių 

teisės, prekių ženklai, paslaugų ženklai, tarptautinės sutartys ir (arba) nuosavybės teisės ir Lietuvos 

Respublikos ir kitų šalių įstatymai. Visi atskiri straipsniai, skiltys ir kiti Svetainę (-es) sudarantys elementai 

yra autorių teisių saugomi kūriniai. Jūs pripažįstate, kad Svetainę (-es) sukūrė, parengė, paruošė, 

peržiūrėjo, atrinko ir suorganizavo FINCI, jos partneriai, dukterinės įmonės ir (arba) su ja susiję asmenys 

(toliau kartu – FINCI), ir kad FINCI yra teisėta Svetainės (-ių) savininkė. 

 

Visa Svetainėje (-se) pateikta medžiaga yra FINCI nuosavybė, ir yra saugoma autorių teisių, prekių ženklų 

ir kitų galiojančių įstatymų. 

 

Visos esamos ir būsimos teisės į komercines paslaptis, patentus, dizainą, autorių teises, prekių ženklus, 

paslaugų ženklus, praktinę patirtį ir kitos bet kokios rūšies nuosavybės teisės pagal bet kurios šalies ar 

užsienio valdžios institucijų teisės aktus, įskaitant teises į visas paraiškas ir registracijas, susijusias su 

Svetaine (-ėmis) (toliau – „Intelektinės nuosavybės teisės“) visada išimtinai priklauso ir priklausys FINCI. 

Visos esamos ir būsimos teisės į Svetainę (-es) (įskaitant teisę eksploatuoti Svetainę (-es) ir bet kokias 

Svetainės (-ių)  dalis naudojantis bet kokia esama ar būsima technologija) priklauso išimtinai FINCI ir tik ji 

gali jomis naudotis. 

 

Jūs sutinkate laikytis visų galiojančių autorių teises reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, kuriais 

saugomos FINCI intelektinės nuosavybės teisės, taip pat bet kokių papildomų autorių teisių pranešimų ar 

apribojimų Svetainėse. Šių Sąlygų galiojimo laikotarpiu ir jam pasibaigus Jūs sutinkate apsaugoti ir 

nepažeidinėti FINCI ir visų kitų asmenų, turinčių teises į Svetaines, Intelektinės nuosavybės teisių ir 

įsipareigojate įvykdyti visus su tuo susijusius pagrįstus rašytinius FINCI prašymus. 

Sužinoję, kad fizinis asmuo ar įmonė neteisėtai prisijungė prie Svetainės (-ių) ar ja (jomis) naudojosi, arba 

apie bet kokias pretenzijas, kad Svetainėje (-ėse) gali būti pažeistos (-os) autorių teises, prekių ženklai 

arba teisės, kylančios iš sutarties, įstatymo ar kitų teisės aktų, Jūs privalote nedelsdamas (-a) raštu apie 

tai pranešti FINCI. 

Jūs galite peržiūrėti, laikinai atsispausdinti ir (arba) laikinai parsisiųsti iš Svetainės (-ių) medžiagos kopiją į 

vieną kompiuterį tik asmeniniam, informaciniam, nekomerciniam naudojimui, jei išlaikysite nepažeistas 

visas Intelektinės nuosavybės teises ir kitus nuosavybės teisių pranešimus. Taip nemokamai suteikiama 

asmeninė, visame pasaulyje galiojanti, neperleidžiama, neperduodama, bet kuriuo metu atšaukiama, 

ribota, nesublicencijuojama ir neišimtinė licencija (toliau – „Ribota licencija“) ir pagal šią Ribotą licenciją  

 



Jūs neturite teisės: 

• redaguoti arba kitaip pakeisti ar kopijuoti bet kokią Svetainių medžiagą; 

• iš medžiagos pašalinti bet kokias žymas apie Intelektinės nuosavybės arba nuosavybės teises;  

• naudoti medžiagą bet kokiais komerciniais tikslais arba bet kaip ją viešai rodyti (komerciniais arba 

nekomerciniais tikslais); 

• perduoti medžiagą kitam asmeniui arba atkartoti medžiagą bet kuriame kitame serveryje; 

• bandyti dekompiliuoti Svetainėje (-se) pateiktą programinę įrangą arba taikyti jai atvirkštinę 

inžineriją; 

• arba licencijuoti, sublicencijuoti, adaptuoti, rodyti, pakeisti, atlikti, atgaminti, įkelti, publikuoti, iš naujo 

publikuoti, paskelbti, perduoti, modifikuoti, platinti arba perplatinti bet kokį turinį visiškai ar iš dalies 

be rašytinio FINCI sutikimo.  

 

Ši Ribota licencija savaime nutrūksta, jei pažeidžiate Naudojimo sąlygas ir (arba) FINCI gali jas bet kada 

nutraukti dėl bet kokios priežasties arba be jokios priežasties iš anksto nepranešusi. 

 

Naudojimo apribojimai 

 

Jūs neturite teisės naudotis Svetainėmis ir (arba) mūsų paslaugomis: 

 

• bet kokiais neteisėtais tikslais arba bet kokio įstatymo ar kito teisės akto pažeidimo skatinimui ar 

palengvinimui; 

• bet kokiu neteisėtu arba nesąžiningu būdu, neteisėtais ar nesąžiningais tikslais arba siekdami 

neteisėto ar nesąžiningo rezultato; 

• siekdami jose patalpinti, platinti, paskelbti, el. paštu išsiųsti, perduoti ar kitaip pateikti grasinantį, 

įžeidžiantį, vulgarų, nešvankų turinį, taip pat turinį, kuriuo priekabiaujama, daroma žala, šmeižiami 

asmenys, pažeidžiamas kito asmens privatumas, kurstoma neapykanta, su rase susijusį, etinių 

klausimų keliantį ar dėl kitų priežasčių prieštaringą turinį;  

• bet kokiu būdu, kuriuo naudojantis vietos ar tarptautiniu mastu būtų vengiama bet kokių taikomų 

mokesčių arba siekiama padėti jų išvengti; 

• bet kokiai neužsakytai ar neleistinai reklamai, reklaminei medžiagai ar bet kurios kitos formos brukalui; 

• prekybai kenksmingomis programomis, pvz., virusais, šnipinėjimo programomis ar panašiomis 

kompiuterinėmis programomis, sukurtomis siekiant pakenkti bet kokios kompiuterių programinės ar 

techninės įrangos veikimui; 

• siekiant užkrėsti Svetainę (-es) virusais, Trojos arkliu, kirminu, loginėmis bombomis ar kita kenksminga 

ar technologiškai žalinga medžiaga; 

• ištirti, nuskaityti ar testuoti bet kurios sistemos ar tinklo pažeidžiamumą arba pažeisti ar apeiti bet 

kokias saugumo ar autentifikavimo priemones; 

• bet kuriuo kitu būdu, neatitinkančiu šių Naudojimosi sąlygų. 

 



Jūs neturite teisės kopijuoti, modifikuoti, atkurti, perkompiliuoti, dekompiliuoti, išardyti jokios Svetainės (-

ių) dalies, taikyti atvirkštinės  inžinerijos jos atžvilgiu, platinti, išleisti, rodyti, atlikti, įkelti, kurti išvestinių 

kūrinių, perduoti, ar kitu būdu išnaudoti, išskyrus teisę laikinai parsisiųsti medžiagą iš Svetainių ir (arba) 

atsispausdinti laikiną medžiagos kopiją savo asmeninėms nekomercinėms reikmėms, atsižvelgiant į šiose 

Naudojimo sąlygose nurodytus apribojimus ir su sąlyga, kad Jūs išlaikysite nepažeistas visas Intelektinės 

nuosavybės teises ir kitus nuosavybės teisių pranešimus. 

 

Jūs negali trukdyti ar bandyti trukdyti ar kitaip trikdyti tinkamą Svetainių veikimą, bet kokią veiklą, vykdomą 

Svetainėse ar per jas, serveriuose arba su Svetainėmis susietuose serveriuose ar tinkluose. Jūs neturite 

teisės pažeisti Svetainių saugumo ar mėginti gauti neteisėtą prieigą prie Svetainių, duomenų, medžiagos, 

informacijos, kompiuterių sistemų ar tinklų, prijungtų prie bet kurio su Svetainėmis susijusio serverio, 

įsilaužę, įvykdę DDoS kibernetinę ataką, nustatę slaptažodį per laiko kibernetinę ataką ar kitomis 

priemonėmis. Jūs negalite atlikti ar mėginti atlikti jokių veiksmų, kurie, FINCI nuožiūra, sukelia ar gali sukelti 

nepagrįstą arba neproporcingai didelę apkrovą arba naštą Svetainėms arba Svetainių infrastruktūrai. Jūs 

neturite teisės naudoti ar mėginti naudoti „ištraukėjų“, (ang. "scraper") „robotų“, „botų“, „vorų“, „duomenų 

kasybos“, „kompiuterių kodų“ ar bet kokių kitų automatizuotų priemonių, programų, įrankių, algoritmų, 

procesų ar metodikų, skirtų pasiekti, gauti, kopijuoti ar stebėti bet kurią Svetainių dalį, duomenis ar turinį, 

pateiktą Svetainėse ar prieinamą per jas, ar bet kurią kitą Svetainėse pateiktą informaciją be išankstinio 

aiškaus rašytinio FINCI sutikimo. 

 

Be to, neturite teisės pašalinti, panaikinti ar pakeisti jokių pranešimų apie mūsų Intelektinės nuosavybės 

teises, matomų mūsų Svetainėse ar bet kokioje iš jų paimtoje medžiagoje, nukopijuotoje, atsisiųstoje ar 

kitaip gautoje medžiagoje. 

 

Be to, neturite teisės jokiais tikslais naudotis Intelektinės nuosavybės teisėmis arba Svetainės (-ių) turiniu 

arba atskirų Svetainės/Svetainių dalyvių ar prie jos (jų) rengimo prisidėjusių asmenų vardais, nei jų 

variacijomis ar dariniais be išankstinio raštiško FINCI sutikimo, išskyrus atvejus, kai tam yra gautas 

specialus leidimas. 

 

Jūs patvirtinate, kad esate informuotas (-a) ir suprantate, kad Svetainės nėra laikomos FINCI teikiama 

paslauga. 

 

Svetainės nėra skirtos jurisdikcijų, iš kurių prie Svetainių (bet kurios jų dalies) dėl kokių nors priežasčių 

draudžiama jungtis ir kuriose jomis draudžiama naudotis, arba jų naudojimas griežtai reguliuojamas, 

gyventojams (rezidentams). Jeigu Jums taikomi tokie apribojimai, neturite teisės prisijungti prie ir naudotis 

Svetainėmis arba bet kuriomis jų dalimis. 

 

 

 

 

 



Ribota licencija 

 

Atsižvelgdama į Naudojimo sąlygas, FINCI suteikia Jums Ribotą licenciją naudoti Svetainę (-es) pagal 

Naudojimo sąlygas: peržiūrėti, laikinai atspausdinti ir (arba) laikinai atsisiųsti Svetainėje (-se) pateiktos 

medžiagos kopiją Naudojimo sąlygose nustatyta tvarka. Jūs neįgyjate jokių teisių ar licencijų į Svetainę (-

es) ir joje (-se) pateiktą medžiagą, išskyrus ribotą teisę naudoti Svetainę (-es) pagal Naudojimo sąlygas. 

Jei norėtumėte iš Svetainės (-ių) parsisiųsti turinį, turite tai padaryti pagal Naudojimo sąlygas. Tokiam 

laikinam atsisiuntimui asmeninėms nekomercinėms reikmėms pagal Naudojimo sąlygas FINCI suteikia 

ribotą licenciją ir nesuteikia Jums jokių kitų teisių. FINCI pasilieka visas teises, kurios nėra aiškiai suteiktos 

šiose Naudojimo sąlygose. FINCI gali bet kada iš anksto nepranešusi nutraukti šią licenciją dėl bet kokios 

priežasties arba be priežasties. 

 

Atsakomybės apribojimas 

 

Mūsų  Svetainės (-ių) turinys pateikiamas tik bendrosios informacijos tikslais. Jame nepateikta patarimų, 

kuriais galėtumėte pasikliauti. Prieš imdamiesi bet kokių su mūsų Svetainės turiniu susijusių veiksmų ar 

nuo jų susilaikydami, turite pasikonsultuoti su profesionalais ar specialistais.  

 

Nors mes dedame pagrįstas pastangas atnaujinti informaciją mūsų Svetainėje (-se), mes nepateikiame 

jokių aiškių ar numanomų pareiškimų ar garantijų, kad turinys mūsų Svetainės (-ių) turinys yra tikslus, 

išsamus ar atnaujintas. 

 

Jūs sutinkate, kad naudojatės svetaine (-ėmis) išimtinai savo rizika ir pripažįstate, 

kad svetainė (-ės) ir visos jose teikiamos paslaugos ir medžiaga, įskaitant, bet 

neapsiribojant, jos (jų) turinį ar reklamą pateikiami tokie, kokie yra ir tiek, kiek jie 

yra prieinami, ir kad „finci“ nepateikia jokių aiškių ar numanomų patvirtinimų ar 

garantijų dėl jų tinkamumo parduoti, saugumo, išsamumo, prieinamumo, tikslumo, 

suderinamumo, pažeidimų joje (-se) nebuvimo ar tinkamumo konkrečiam tikslui ar 

paskirčiai. 

Šia svetaine (-ėmis) naudojatės savo rizika, ir prisiimate visą atsakomybę ir riziką 

patirti nuostolių, kuri kyla ja (jomis) naudojantis, įskaitant, bet napsiribojant, riziką, 

kad bus nesuteiktos paslaugos ar prarasti duomenys. 

Neapsiribodama tuo, kas nurodyta pirmiau, „finci“ negarantuoja, kad svetainė (-ės) 

bus saugios, jose nebus klaidų, virusų  ar kenksmingų programų kodų, arba kad 

jos atitiks kokius nors konkrečius veikimo ar kokybės kriterijus. Jūs sutinkate, kad 

jokiomis aplinkybėmis, įskaitant, bet neapsiribojant, neatsargumo atvejį, „finci“, jos 

tiekėjai, atstovai, direktoriai, valdybos nariai, vadovai, darbuotojai, atstovai ir teisių 

perėmėjai neatsakys už tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius, pasekminius, 

specialiuosius, baudžiamuosius ar pavyzdinus nuostolius, patirtus naudojantis ar 

neturint galimybės naudotis svetaine (-ėmis) ar nuoroda (-omis) į ją (jas), elementais 

svetainėje (-ėse) arba bet kuria naudojimo sąlygų nuostata,, pvz., bet 



neapsiribojant, už prarastas pajamas, negautą pelną ar verslo galimybes, net jei 

„finci“ buvo konkrečiaiįspėta, kad tie nuostoliai gali kilti. Pagal galiojančius 

įstatymus gali būti neleidžiama apriboti ar panaikinti atsakomybės už atsitiktinius 

arba pasekminius nuostolius. Jokiu atveju „finci“ bendra atsakomybė jums dėl 

žalos, nuostolių ir ieškinių (grindžiama sutartimi ar deliktu, įskaitant neatsargumo 

atvejus) negali viršyti sumos, kurią sumokėjote  „finci“ už prieigą prie interneto 

svetainės. 

Tam tikros svetainėje (-se) pateiktos nuorodos gali nukreipti į interneto svetaines, 

išteklius ar įrankius, kuriuos valdo trečiosios šalys, ir kurių „finci“ nekontroliuoja. 

Neapribodama pirmiau išdėstytų nuostatų, „finci“ neteikia jokių aiškių ar 

numanomų pareiškimų ar garantijų dėl tokių interneto svetainių, išteklių ir įrankių, 

o nuorodos į tas interneto svetaines neturėtų būti suprantamos kaip „finci“ 

pateiktas jų arba jų turinio patvirtinimas. 

 

Stengsimės užtikrinti, kad mūsų Svetainė (-ės) ir paslaugos būtų prieinamos tada, kai Jums jų prireiks. Vis 

dėlto, negarantuojame, kad mūsų Svetainė (-ės) ir paslaugos visada bus prieinamos arba veiks 

nenutrūkstamai. Mes galime neįspėję sustabdyti, atšaukti, išjungti arba pakeisti visas savo Svetaines ir 

paslaugas arba jų dalį. Mes Jums neatsakysime, jei dėl bet kokios priežasties mūsų Svetainė (-ės) ir 

paslaugos tam tikru metu ar tam tikrą laikotarpį nebus prieinamos. Esate atsakingas (-a) už visų būtinų 

prieigos prie Svetainė (-ių) ir paslaugų organizavimą. Jeigu trečiajai šaliai suteikėt leidimą prisijungti prie 

Jūsų paskyros, galime atsisakyti suteikti prieigą tai trečiajai šalia, jei mums kyla klausimų dėl to trečiosios 

šalies prieigos teisėtumo ar sąžiningumo. Nusprendę taip pasielgti, prieš atsisakydami suteikti prieigą arba 

atsisakę ją suteikti nedelsdami Jums apie tai pranešime, išskyrus atvejį, kai pranešti apie tai būtų neteisėta 

arba pranešimas pakenktų mūsų pagrįstoms saugumo priemonėms. 

Svetainėse pateikta informacija neskirta naudoti ar platinti bet kokiam fiziniam ar juridiniam asmeniui bet 

kokioje jurisdikcijoje, kurioje jos naudojimas ar platinimas prieštarautų įstatymams ar kitiems teisės aktams. 

 

Viršuje pateikti atsakomybės apribojimai taikomi didžiausiu galiojančių įstatymų 

leidžiamu mastu, neatsižvelgiant į tai, ar atsakomybė kyla pagal sutartį, įstatymą, 

deliktą (įskaitant neatsargumą, bet juo neapsiribojant) ar kitu pagrindu. 

 

Nuorodos į mūsų Svetaines 

 

Jūs neturite teisės pateikti nuorodų į mūsų svetaines ar bet kurią jų dalį ar jas 

pritaikyti, išskyrus šiose sąlygose numatytus atvejus arba gavus išankstinį, aiškų 

ir įrodymais patvirtintą „finci“ sutikimą. 

 

 

 

 

 



Nuorodas į mūsų Svetaines galite pateikti tik laikydamiesi tam tikrų taisyklių, tai yra: 

• jeigu tai darote sąžiningai ir teisėtai, tai nekenkia mūsų reputacijai ir Jūs tuo nepasinaudojate; ir 

• kaip mūsų atstovas neteikiate jokios klaidinančios informacijos; ir 

• neteigiate, kad esate su mumis susijęs (-usi), gavęs (-usi) mūsų pritarimą ar patvirtinimą kai taip 

nėra; ir 

• nepritaikote mūsų Svetainės (-ių); ir 

• svetainė, kurioje pateikta nuoroda, atitinka mūsų Naudojimo sąlygas ir svetainėje nėra netinkamų, 

nešvankių, šmeižiančių, įžeidžiančių, teisės aktus pažeidžiančių, nepadorių ar neteisėtų temų, 

pavadinimų, medžiagos, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, nuotraukas, vaizdo įrašus ar informaciją, 

kuri pažeidžia galiojančius įstatymus, intelektinės nuosavybės teises, nuosavybės teises, teises į 

privatumą ar reklamą.  

 

Kai laikantis naudojimo sąlygų pateikiate nuorodą į Svetainę / Svetaines, Jums bus suteikta neišimtinė, 

neperleidžiama, nemokama, nesublicencijuojama, bet kada atšaukiama, ribota sublicencija naudoti FINCI 

ženklus tik pabrauktai tekstinei nuorodai iš Jūsų svetainės į http://www.finci.com/lt pateikti. Kitaip naudoti 

FINCI ženklus, pavadinimus ar logotipus be aiškaus rašytinio FINCI leidimo draudžiama. 

 

Pasiliekame teisę atšaukti leidimą pateikti nuorodą be išankstinio įspėjimo. 

 

Išorės interneto svetainės 

 

Mūsų Svetainėje (-se) gali būti nuorodų į trečiųjų šalių interneto svetaines (įskaitant mokėjimų portalus) 

arba paslaugas, kurios FINCI nepriklauso, ir kurių ji nekontroliuoja. FINCI nekontroliuoja trečiųjų šalių 

svetainių ar paslaugų turinio, privatumo politikos ar veiklos ir neprisiima už jas atsakomybės. Be to, Jūs 

pripažįstate ir sutinkate, kad FINCI nėra tiesiogiai ar netiesiogiai atsakinga už jokią žalą ar nuostolius, kurie 

faktiškai ar tariamai kilo naudojantis ar remiantis tokiu turiniu, prekėmis ar paslaugomis, pateiktomis tokiose 

svetainėse ar naudojantis jose teikiamomis paslaugomis. Rekomenduojame susipažinti su trečiųjų šalių 

interneto svetainių, kuriose lankotės, ar jose teikiamų paslaugų naudojimo sąlygomis ir privatumo politika. 

 

Nuostolių atlyginimas 

 

Kiek tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus, Jūs įsipareigojate atlyginti FINCI ir su ja susijusių asmenų, 

jos (jų) vadovų, direktorių, atstovų, darbuotojų ir tiekėjų išlaidas, žalą ir nuostolius, kuriuos jie patyrė dėl 

pareikšto ieškinio, kilusios atsakomybės, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios su Svetainės (-ių) naudojimu 

ar Naudojimo sąlygų pažeidimu. 

 

Sutartis 

 

Jums naudojantis Svetaine (-ėmis) ir (arba) paslaugomis, bus taikomos šios Naudojimo sąlygos, kuris 

laikomos Jūsų ir FINCI sudaryta sutartimi dėl FINCI Svetainės (-ių) naudojimo. 

http://www.finci.com/lt


Jūs pareiškiate, garantuojate ir patvirtinate, kad esate veiksnus ir turite visas teises ir įgaliojimus sudaryti 

sutartį su FINCI dėl šių Naudojimo sąlygų pagal galiojančius įstatymus. 

 

Atskiriamumas 

 

Jei kuri nors šių Naudojimo sąlygų nuostata pagal bet kurios jurisdikcijos įstatymus yra arba tampa 

neteisėta, negaliojanti ar neįvykdoma, jis bus įgyvendinama tiek, kiek įmanoma, ir tai neturės įtakos kitų 

šių Naudojimo sąlygų nuostatų teisėtumui, galiojimui ar galimybei jas įvykdyti pagal atitinkamos jurisdikcijos 

įstatymus ar tos nuostatos teisėtumui, galiojimui ar galimybei ją įvykdyti pagal kitų jurisdikcijų įstatymus. 

 

Taikytina teisė ir jurisdikcija 

 

Šios Naudojimo sąlygos sudarytos ir aiškinamos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. 

Jei turite pretenzijų ar argumentų, susijusių su mūsų Svetaine (-ėmis) ar paslaugomis ir (arba) Naudojimo 

sąlygomis ar bet kuria jų nuostata, pirmiausia kreipkitės į mus, ir mes visomis pagrįstomis priemonėmis 

stengsimės išspręsti Jūsų situaciją. Jei kilusio ginčo nepavyks išspręsti per 30 (trisdešimt) dienų nuo 

derybų pradžios, jis bus išspręstas toliau aprašyta tvarka. 

 

Visi ginčai, kilę dėl šių Naudojimo sąlygų ar susiję su jomis, perduodami galutinai išspręsti išimtinai 

kompetentingiems Vilniaus (Lietuvos Respublika) teismams Lietuvos įstatymuose nustatyta tvarka. 

 

Nutraukimas 

 

Jūs galite bet kada dėl tam tikros priežasties arba be priežasties nutraukti sutartį dėl šių Naudojimo sąlygų, 

nutraukdami prieigą prie Svetainės (-ių) bei naudojimąsi jomis ir sunaikindami  visą iš Svetainės (-ių) gautą 

medžiagą.  

 

Jūs sutinkate, kad FINCI turi teisę bet kada dėl tam tikros priežasties arba be priežasties iš anksto 

neįspėjusi nedelsiant nutraukti sutartį dėl šių Naudojimo sąlygų arba neleisti Jums naudotis Svetaine (-

ėmis). Jei nesilaikysite šių Naudojimo sąlygų, FINCI neįspėjusi nedelsdama savo nuožiūra nutrauks 

Naudojimo sąlygas.  

 

FINCI neatsako Jums ir trečiosioms šalims už atimtą galimybę naudotis Svetaine (-ėmis) ar laikiną tos 

galimybės sustabdymą ir (arba) bet kokias pretenzijas, susijusias su Svetainės (-ių) veikimo nutraukimu ar 

sustabdymu. Jums arba FINCI nutraukus sutartį dėl šių Naudojimo sąlygų, turite nebesijungti prie 

Svetainės (-ių), ja (jomis) nesinaudoti ir privalote nedelsdamas (-a) sunaikinti arba grąžinti visą iš Svetainės 

(-ių) gautą medžiagą ir jos kopijas. 

 

Nutraukus sutartį dėl Naudojimo sąlygų savaime netenka galios visos licencijos, kurias pagal šias 

Naudojimo sąlygas Jums suteikė FINCI. 

 



Teisių ir pareigų perleidimas 

 

Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad FINCI gali nevaržomai be Jūsų sutikimo bet kuriam asmeniui perleisti 

teises ir pareigas pagal šias naudojimo sąlygas. Tačiau Jūs neturite teisės visiškai ar iš dalies perleisti 

teisių ir pareigų pagal šias Naudojimo sąlygas kitam asmeniui be išankstinio FINCI sutikimo. 

 

Susisiekite su mumis 

 

Jei turite klausimų ar užklausų, susijusių su šiomis Naudojimo sąlygomis, galite kreiptis į mus el. paštu 

info@finci.com 

 

 

 

mailto:info@finci.com

