UAB „Pervesk“ klientų pretenzijų (skundų) pateikimo ir nagrinėjimo tvarka
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Bendrosios nuostatos
UAB „Pervesk“ (toliau – Bendrovė) klientų pretenzijų (skundų) pateikimo ir nagrinėjimo tvarka
(toliau – Tvarka) nustato klientų pretenzijų (skundų), susijusių su Bendrovės teikiamomis
paslaugomis ir (arba) su klientais sudarytomis sutartimis, priėmimo, registravimo, nagrinėjimo,
atsakymo klientams ir sprendimų dėl šių pretenzijų (skundų) priėmimo tvarką.
Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 90 straipsniu, Lietuvos
Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 29 straipsniu ir 2013 m.
birželio 6 d. Lietuvos Banko valdybos nutarimu „Dėl finansų rinkos dalyvių gaunamų skundų
nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“, Nr. 03-105.
Tvarkos tikslas – sąžiningai, veiksmingai ir tinkamai organizuoti klientų pretenzijų (skundų)
valdymo procesą.
Tvarkoje vartojamos sąvokos:
1.4.1. atsakymas – pareiškėjui raštu pateikiamas atsakymas į iškeltus klausimus ir (ar)
reikalavimus;
1.4.2. išskirtinis atvejis – tarp Bendrovės ir dėl Bendrovės teikiamų paslaugų ir (ar) su Bendrove
sudarytų sutarčių skundą teikiančio asmens susidaro netipiška situacija, kurią objektyviai
ištirti reikia papildomų dokumentų ir/ar paaiškinimų;
1.4.3. klientas – fizinis arba juridinis asmuo, kuriam Bendrovė teikia finansines paslaugas;
1.4.4. pareiškėjas – dėl Bendrovės teikiamų paslaugų ir (ar) su Bendrove sudarytų sutarčių
skundą pateikęs asmuo, t. y. esamas arba potencialus Bendrovės klientas arba jo
atstovas;
1.4.5. pretenzija (skundas) – nustatyta tvarka Bendrovei raštu pateiktas pareiškėjo kreipimasis,
kuriame nurodoma, kad yra pažeistos asmens teisės arba teisėti interesai, susiję su
Bendrovės teikiamomis paslaugomis arba sudarytomis sutartimis, ir prašoma tenkinti
pareiškėjo reikalavimus;
1.4.6. pretenzijų (skundų) registracijos žurnalas – kompiuterinė dokumentų registravimo sis
tema, kurioje registruojamos gautos klientų pretenzijos (skundai);
1.4.7. pretenzijų (skundų) valdymo procesas – Bendrovės darbuotojų veiksmai, susiję su
pretenzijos (skundo) gavimu, registravimu, nagrinėjimu, pareiškėjo informavimu ir kt.
Skundų valdymo procesas yra atskirtas nuo teisminių ginčų valdymo proceso;
1.4.8. vartotojas – fizinis asmuo, kuris veikia siekdamas tikslų, nesusijusių su savo verslu,
prekyba ar profesine veikla.
Ši Tvarka netaikoma, jei:
1.5.1. pareiškėjo pretenzijoje (skunde) nurodyta Bendrovės veikla nereguliuojama Lietuvos
Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų bei neprižiūrima Lietuvos Respublikos
priežiūros institucijos – Lietuvos banko;
1.5.2. Bendrovė nėra atsakinga už pareiškėjo pretenzijoje (skunde) nurodytos veiklos vykdymą.
Šios Tvarkos 1.5.2 papunktyje nurodytu atveju gavusi pretenziją (skundą) Bendrovė privalo
atsakyti pareiškėjui, nurodydama atsisakymo priimti ir nagrinėti pretenziją (skundą) priežastis,
taip pat, jei įmanoma, nurodydama pareiškėjui už jo pretenzijos (skundo) nagrinėjimą atsakingą
finansų rinkos dalyvį.
Pretenzijas (skundus) dėl Bendrovės tarpininkų nagrinėja Bendrovė, užtikrindama, kad jos
tarpininkai tinkamai vykdys šios Tvarkos 1.6 punkte nurodytą reikalavimą.
Šios Tvarkos nuostatos dėl vartojimo ginčų sprendimo neteisminėmis procedūromis taikomos
tiek, kiek jos neprieštarauja kitų teisės aktų nuostatoms, reglamentuojančioms vartojimo ginčų
neteisminio sprendimo procedūrų, kurias vartotojas pradeda prieš Bendrovę, tvarką.
Ši Tvarka viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.pervesk.lt ir visų Bendrovės
tarpininkų interneto svetainėse, pvz. www.bankera.com.
Pretenzijų (skundų) pateikimas
Klientas gali pateikti pretenziją (skundą) elektroniniu paštu info@pervesk.lt arba
support@bankera.com, arba internetinės bankininkystės žinute.
Pretenzija (skundas) gali būti pateikiami asmeniškai kliento arba per atstovaujantį asmenį, kurio
įgaliojimai patvirtinti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Pateikdamas pretenziją (skundą) pareiškėjas privalo nurodyti:
2.3.1. savo vardą, pavardę / įmonės pavadinimą;
2.3.2. adresą;
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2.3.3. pretenzijos (skundo) pateikimo datą;
2.3.4. pretenzijos (skundo) esmę, t. y. kokios asmens teisės ar įstatymų saugomi interesai buvo
pažeisti;
2.3.5. savo reikalavimus Bendrovei;
2.3.6. kitus turimus dokumentus, susijusius su pretenzija (skundu), esant būtinybei;
2.3.7. kontaktinį telefono numerį ir / ar elektroninį paštą.
Nenurodžius bent vieno iš 2.3 punkte privalomų rekvizitų, Bendrovė turi teisę paprašyti papildyti
pretenziją (skundą).
Jei pretenzija (skundas) pateikiami kliento atstovo, su pretenzija (skundu) turi būti pateikti
asmens tapatybę ir atstovavimą patvirtinantys dokumentai. Pretenzijoje (skunde) kliento atstovas
turi nurodyti tiek kliento, tiek savo rekvizitus pagal 2.3 punktą.
Klientas dėl jo teisių ar įstatymų saugomų interesų pažeidimo privalo kreiptis į Bendrovę ne vėliau
kaip per 3 mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisių ar įstatymų
saugomų interesų pažeidimą.
Skundai (pretenzijos), kurių turinys yra šmeižikiškas, įžeidus ar neatitinkantis moralės normų, ir
tokie, kuriuose kurstoma tautinė, rasinė, religinė ar socialinė nesantaika, prievarta bei
diskriminacija, nėra nagrinėjami (apie tai pareiškėjas yra informuojamas nurodytais kontaktiniais
duomenimis).
Pretenzijų (skundų) nagrinėjimas
Gautos pretenzijos registruojamos pretenzijų (skundų) registracijos žurnale, kuriame pateikiami
šie patvirtinti duomenys:
3.1.1. pareiškėjo vardas ir pavardė arba įmonės pavadinimas;
3.1.2. pretenzijoje (skunde) nurodytas pareiškėjo adresas;
3.1.3. pretenzijos (skundo) gavimo data ir būdas;
3.1.4. pretenzijos (skundo) esmė (trumpas turinys);
3.1.5. skundžiamos Bendrovės paslaugos arba produktai, jų rūšys;
3.1.6. atsakymo pareiškėjui pateikimo data;
3.1.7. galutinis pretenzijos (skundo) nagrinėjimo rezultatas (sprendimas).
Pretenzija (skundas) nepriimama (-as), neregistruojama (-as) ir nenagrinėjama (-as), jeigu:
3.2.1. pretenzija (skundas) neatitinka 2.1, 2.3 ir 2.5 punktų reikalavimų dėl pateikimo tvarkos bei
pretenzijos (skundo) turinio reikalavimų;
3.2.2. pretenzijoje (skunde) pateikta nepilna, neįskaitoma ar nesuprantamo turinio informacija.
Esant galimybei, atsakingas Bendrovės darbuotojas privalo paprašyti informaciją
patikslinti.
Kliento pretenzija (skundas) yra nagrinėjama (-as) vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės ak
tais, pagarbos žmogaus teisėms, teisingumo, sąžiningumo, protingumo, objektyvumo,
nešališkumo bei operatyvumo principais.
Pretenzijos (skundai) nagrinėjami lietuvių kalba arba anglų kalba.
Pareiškėjo pretenzija (skundas) bus išnagrinėta (-as) ir atsakymas pateiktas ne vėliau kaip per
15 darbo dienų nuo pretenzijos (skundo) gavimo ir užregistravimo dienos, išskyrus atvejus, kai
pretenzijos (skundo) nagrinėjimui yra reikalingi papildomi dokumentai ar informacija, arba jei kiti
su paslaugų teikimu susiję Bendrovei galiojantys nuostatai numato kitokį terminą. Tuo atveju, kai
pretenzijos (skundo) nagrinėjimui yra reikalingi papildomi dokumentai ir / ar informacija, terminas
pradedamas skaičiuoti nuo papildomų dokumentų ir / ar informacijos pateikimo Bendrovei dienos.
Vartotojo pretenzija (skundas) bus išnagrinėta (-as) ir atsakymas pateiktas ne vėliau kaip per 15
darbo dienų nuo pretenzijos (skundo) gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai pretenzijos (skundo)
nagrinėjimui yra reikalingi papildomi dokumentai ar informacija, arba jei kiti su paslaugų teikimu
susiję Bendrovei galiojantys nuostatai numato kitokį terminą. Tuo atveju, kai pretenzijos (skundo)
nagrinėjimui yra reikalingi papildomi dokumentai ir/ar informacija, terminas pradedamas
skaičiuoti nuo papildomų dokumentų ir/ar informacijos pateikimo Bendrovei dienos.
Išskirtiniais atvejais, kai pretenzija (skundas) negali būti išnagrinėta per 3.5 ir 3.6 punktuose
nurodytą terminą, Bendrovės įgaliotas asmuo privalo apie tai pranešti pareiškėjui, nurodyti
vėlavimo pateikti atsakymą aplinkybes ir terminą, kuris atitinkamai negali būti ilgesnis nei 35
darbo dienos iki kada pretenzija (skundas) bus išnagrinėta ir pareiškėjui pateiktas galutinis
sprendimas dėl pateiktos pretenzijos (skundo).
Pretenzijos (skundai) dėl mokėjimo paslaugų ir jų įvykdymo, ar susiję su sukčiavimu, ar kurių
aplinkybės nedelsiant sukeltų klientui didelę žalą, nagrinėjami prioriteto tvarka ir į juos Bendrovė
stengiasi atsakyti maksimaliai greitai.
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Visi atsakymai pareiškėjui pateikiami ta pačia forma, kuria jis kreipėsi, išskyrus, jei pareiškėjas
nurodo atsakyti kitu būdu ir tas būdas Bendrovei yra priimtinas.
Išnagrinėjus pretenziją (skundą) pareiškėjui pateikiamas raštiškas Bendrovės sprendimas 3.9
punkte nurodytu būdu.
Pareiškėjui teikiamame Bendrovės sprendime, kai jo pretenzija (skundas) netenkinama arba
tenkinama iš dalies, yra išdėstomi atsisakymo tenkinti pretenziją (skundą) motyvai, nurodomos
kitos pareiškėjo interesų gynimo priemonės.
Bendrovės sprendimas dėl pareiškėjo pateiktos pretenzijos (skundo) pareiškėjui pateikiamas
šioje Tvarkoje numatytais terminais pretenzijoje (skunde) pareiškėjo nurodytu elektroniniu paštu,
nebent skunde yra nurodytas kitas pageidaujamas pateikimo būdas (pvz. atsiųsti atsakymą
paštu). Jei Bendrovės sprendimas siunčiamas pareiškėjo nurodytu elektroniniu paštu, laikoma,
kad pareiškėjas jį gavo kitą darbo dieną.
Atsižvelgdama į Bendrovės su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija susijusius
įsipareigojimus, Bendrovė saugo pareiškėjų pretenzijas (skundus), su jų nagrinėjimu susijusią
medžiagą, dokumentą, kuriame nurodytas konkretus pretenzijos (skundo) nagrinėjimo
rezultatas, pareiškėjui pateiktą atsakymą bei kitą korespondenciją 5 metus nuo galutinio
atsakymo pareiškėjui pateikimo dienos.
Pakartotinės pretenzijos (skundai) nėra nagrinėjamos (-i), jeigu jose nenurodoma naujų
aplinkybių, sudarančių prašymo pagrindą.
Kliento pretenzijų (skundų) nagrinėjimas yra nemokamas.
Baigiamosios nuostatos
Pareiškėjas, manantis, kad jo pretenzija (skundas) buvo įvertinta neteisingai, turi teisę kreiptis į
Lietuvos Respublikos kompetentingą teismą arba, jeigu pareiškėjas yra vartotojas, į vartojimo
ginčus ne teismo tvarka nagrinėjančią instituciją – Lietuvos banką – Lietuvos banko įstatymo ir
Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka. Ši vartotojo teisė privalo būti nurodoma
klientui jam pateikiamame atsakyme.
Tuo atveju, kai vartotojo pretenzija (skundas) teikiama dėl neteisėtos prieigos prie jo Bendrovės
sistemose saugomų duomenų, pretenzija (skundas) nagrinėjama tik ta apimtimi, kiek tai yra
Bendrovės kompetencija. Bet kokiu atveju už pretenzijų (skundų) nagrinėjimą atsakingas asmuo
apie tokį kliento kreipimąsi privalo pranešti už Bendrovės informacinių sistemų saugumą
atsakingam darbuotojui ir (ar) trečiajai šaliai, kurie pretenziją (skundą) įvertintų informacinių
sistemų saugumo (kibernetinio saugumo) kontekste. Kitais atvejais vartotojas turi kreiptis į
atitinkamas teisėsaugos institucijas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Ši Tvarka tvirtinama Bendrovės direktoriaus įsakymu. Bendrovės teisės ir atitikties vadovas
atsakingas už šios Tvarkos nuostatų įgyvendinimą, periodišką tikrinimą ir veiksmingumo
vertinimą.
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General provisions
Customer claim (complaint) submission and examination Procedure of UAB Pervesk (hereinafter
the Company) (hereinafter the Procedure) establishes the procedure for acceptance, registration,
examination of customer claims (complaints) related to the services provided by the Company
and/or contracts concluded with customers, responses to customers and decisions on these
claims (complaints).
The Procedure has been prepared in accordance with Article 90 of the Republic of Lithuania Law
on Payments, Article 29 of the Republic of Lithuania Law on Electronic Money and Electronic
Money Institutions and Resolution of the Board of the Bank of Lithuania of 6 June 2013 "On the
adoption of the rules for the handling of complaints by financial market participants", No. 03-105.
Purpose of the procedure is to organise the customer claim management process in a fair,
efficient and appropriate manner.
Definitions used the Procedure:
1.4.1. answer/reply - a written reply to the questions and/or requirements raised by the applicant;
1.4.2. exceptional case – between the Company and its services and/or the Contracting Party
to the Company's contracts creates an atypical situation which requires additional
documents and/or explanations in an objectively investigated manner;
1.4.3. customer – a natural or legal person to whom the Company provides financial services;
1.4.4. applicant – the complainant in respect of the services provided by the Company and/or
the Contract concluded with the Company, i.e. the existing or potential customer of the
Company or his representative ;
1.4.5. claim (complaint) – a written communication from the applicant, in accordance with the
specified procedures, which indicates that the rights of a person or a legitimate interest
relating to the provision of services by the Company or its contracts have been infringed,
and to satisfy the applicant's requirements;
1.4.6. claim (complaints) registration log – a computer-based document registration system
for recording the incoming customer claims (complaints);
1.4.7. claim (complaints) management process – the actions of the Company's employees in
connection with the claim (complaint) handling, registration, examination, informing the
applicant, etc. The complaint handling process is separate from the litigation management
process;
1.4.8. consumer – a natural person who acts for purposes other than his or her business, trade
or professional activities.
This Procedure does not apply if:
1.5.1. The applicant's claim (complaint) indicates activity of the Company is not regulated by the
Law of the Republic of Lithuania and the laws of the European Union and unsupervised by
the supervisory authority of the Republic of Lithuania – the Bank of Lithuania;
1.5.2. The Company is not responsible for the execution of the activities specified by the applicant
in its Claim (Complaint).
In the case referred to in point 1.5.2 of this Procedure, the Company which received the Claim
(Complaint) is obliged to reply to the applicant, stating the grounds for refusing to receive the
claim (complaint), and, where possible, indicating to the applicant his claims (complaints) the
financial market participant responsible.
Claims (complaints) concerning the Company's agents are investigated by the Company,
ensuring that its agents will properly comply with the requirement specified in item 1.6 of this
Procedure.
The provisions of this Procedure relating to the out-of-court dispute settlement procedures shall
apply insofar as they are in line with other provisions governing out-of-court settlement
procedures of consumer disputes which the Consumer starts against the Company.
This Procedure is published on the Company's website www.pervesk.lt and on the websites of
all the Company's agents, e.g. www.bankera.com.
Submission of claims (complaints)
The customer can submit a claim (complaint)
support@bankera.com, or by an online banking message.
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A claim (complaint) may be submitted in person by the customer or through a representative
whose powers have been approved in accordance with the procedure established by the laws of
the Republic of Lithuania.
When submitting a Claim (Complaint), the applicant must specify:
2.3.1. their full name/company name;
2.3.2. address;
2.3.3. date of Filing the claim (complaint);
2.3.4. the substance matter of the Claim (Complaint), i.e. what rights of a person or the interests
protected by law were violated;
2.3.5. his requirements against the Company;
2.3.6. other available documents related to the claim (complaint), if necessary;
2.3.7. contact phone number and/or email;
If at least one of the required details referred to in item 2.3 is not specified, the Company shall
have the right to supplement the request of the claim (complaint).
If the claim (complaint) is filed by the customer's representative, the claim (complaint) must be
accompanied by documents confirming the identity and proof of representation. In the claim
(complaint), the customer's representative must indicate both the customer's and his details in
accordance with clause 2.3.
The Customer shall apply to the Company, in respect of the violation of his rights or legal interests
protected by law, no later than 3 months from the date on which he became aware or ought to
have been aware of the violation of his rights or the interests protected by law.
Claims (Complaints) with defamatory, insulting contents, or in violation of moral norms, and which
incite national, racial, religious or social strife, coercion, and discrimination are not dealt with (the
applicant is informed of the contact details provided).
Examination of claims (complaints)
Incoming claims are recorded in a Claim (Complaint) Logbook that contains the following verified
data:
3.1.1. the family name or business name of the applicant;
3.1.2. address of the applicant indicated in the claim (complaint);
3.1.3. date and method of receipt of the claim (complaint);
3.1.4. substance matter of the claim (complaint) (brief content);
3.1.5. the Company's services or products, their types complained;
3.1.6. date of reply to the applicant;
3.1.7. final outcome of investigation of the claim (complaint) (decision).
The Claim (Complaint) is not accepted, not registered and/or dealt with if:
3.2.1. the claim (complaint) does not meet the requirements of clauses 2.1, 2.3 and clause 2.5
regarding the contents of the claim (complaint);
3.2.2. the claim (complaint) contains incomplete, illegible or incomprehensible content
information. Whenever possible, the responsible employee of the Company must ask for
clarification of the information.
The Customer's claim (complaint) is examined in accordance with the laws of the Republic of
Lithuania, the principles of respect for human rights, fairness, integrity, reasonableness,
objectivity, impartiality and operability.
Claims (complaints) are examined in Lithuanian or English.
The applicant's claim (complaint) will be examined and the answer is provided within 15 business
days of receipt and registration of the claim (complaint), unless further documents or information
are required to investigate the claim (complaint) or any other provisions related to the Company’s
services, provide for a different term. In the case where further documents and/or information are
required for the purpose of the claim(complaint) proceedings, the time limit begins to run on the
date of the submission of additional documents and/or information to the Company.
The customer’s claim (complaint) will be examined and the reply is provided no later than 15
business days after receipt of the claim (the complaint), unless it is necessary to examine the
claim (s) for additional documents or Information, or if other provisions applicable to the Company
related to the services provide a different term. In the case where further documents and/or
information are required for the purpose of the claim(complaint) proceedings, the time limit begins
to run on the date of the submission of additional documents and/or information to the Company.
In exceptional cases, where a claim (complaint) cannot be dealt with within the time limits
specified in points 3.5 and 3.6, the Company's authorised person must inform the applicant,
indicate the circumstances of the late reply and the time limit may not be more than 35 business

3.8.

3.9.
3.10.
3.11.

3.12.

3.13.

3.14.
3.15.
4.
4.1.

4.2.

4.3.

days before the claim (complaint) is examined and a final decision on the claim (complaint)
submitted to the applicant is pending.
Claims (complaints) regarding payment services and their performance, whether related to fraud
or the circumstances of which would immediately cause serious harm to the customer, are dealt
with as a matter of priority and the Company will endeavour to respond to them as soon as
possible.
All answers shall be provided to the applicant in the same form in which he/she applied, unless
the applicant instructs to answer in a different way and that method is acceptable to the Company.
After examining the claim (complaint), a written decision of the Company shall be provided to the
applicant in the manner specified in Clause 3.9.
The decision of the Company in which the decision is submitted to the applicant, where his claim
(complaint) is not met in part or in full, the grounds for rejection of the claim (complaint) are
indicated, and other remedies are notified to the applicant.
A decision by the Company on the claim (complaint) lodged by the applicant claim (complaint)
shall be submitted to the applicant in the claim (complaint) by email within the time limits specified
by the applicant , unless a different method of submission is indicated in the claim (complaint)
(e.g. sending an answer by mail.) The decision of the Company is sent at the address provided
by the applicant , it is deemed to have been received by the applicant on the next business day.
In view of the commitments related to the prevention of money laundering and terrorist financing,
the Company shall keep the Claims (Complaints) of the applicants, the material relating to their
investigation, the document containing specific Claims (Complaints), the reply given to the
applicant and other correspondence for 5 years from the date of submission of the final reply to
the applicant.
Repeated claims (complaints) are not investigated, unless they reflect new circumstances which
constitute the basis of the request.
The examination of Customer Claims (Complaints) is free of charge.
Final provisions
The applicant, who considers that his claim (complaint) has been incorrectly evaluated, shall
have the right to refer the matter to the competent court of the Republic of Lithuania or, if the
applicant is a consumer, to a non-judicial body of consumer disputes by the Bank of Lithuania –
the Law of the Bank of Lithuania and procedures of the Law on Consumer Protection. This right
of the consumer must be indicated in the response provided to the customer.
In the event that a consumer's claim (complaint) is filed due to unauthorised access to data stored
in his Company's systems, the claim (complaint) shall be dealt with only to the extent within the
competence of the Company. In any event, the person responsible for dealing with Claims
(Complaints) must inform the staff member responsible for the safety of the Company IT systems
and/or the third party who would evaluate Claim (Complaint) within the context of information
system security (cyber security). In other cases, the consumer must contact the appropriate law
enforcement authorities in accordance with the laws of the Republic of Lithuania.
This Procedure is approved by the order of the Director of the Company. The Company's Head
of Legal and Compliance is responsible for the implementation of the provisions of this
Procedure, periodic inspections and evaluation of its effectiveness.

Vertimas atliktas vertimų biure „AIRV“, į. k. 134819573, Raugyklos g. 4ª / Šv. Stepono g. 7, Vilnius.
Vertimo tikrumą ir atitiktį originaliam tekstui liudiju.
The above text was translated in the translation agency AIRV, company code 134819573, Raugyklos
g. 4A, Vilnius. I hereby witness that the translation conforms the original text.

