
  PAVYZDYS 
 
 
 

ĮGALIOJIMAS Nr. ______ 
 

_____________, du tūkstančiai __________ metų ______________ mėnesio _________diena 
 
 
[įmonės pavadinimas], [įmonės kodas], [buveinės adresas], kuriam atstovauja [pareigos] [vardas, 
pavardė], [asmens kodas], veikiantis pagal įmonės [steigimo dokumento pavadinimas] (toliau – 
Bendrovė), įgalioja [įgaliotinio vardas, pavardė], [asmens kodas],  [adresas] (toliau – Įgaliotinis): 
 

1) Bendrovės vardu atidaryti banko sąskaitą (-as), teisės aktų nustatyta tvarka valdyti ir 
disponuoti visomis Bendrovei priklausančiomis piniginėmis lėšomis visose sąskaitose 
(einamosiose, indėlių, atkuriamosiose ir kt.), esančiose bet kuriame Lietuvos Respublikoje 
registruotame banke, t.y. gauti, paimti iš sąskaitų lėšas (įskaitant grynųjų pinigų išėmimą), duoti 
bankui nurodymus konvertuoti sąskaitose esančias lėšas, pervesti lėšas į kitas sąskaitas bei 
disponuoti jomis; esant poreikiui Bendrovės vardu atidaryti naujas sąskaitas bei disponuoti jose 
esančiomis lėšomis, uždaryti Bendrovei priklausančias sąskaitas, taip pat pasirašyti ir atlikti visus 
kitus reikiamus veiksmus, susijusius su aukščiau išvardintais pavedimais, 

2) atstovauti Bendrovei bet kuriame Lietuvos Respublikoje registruotame banke Bendrovės 
vardu gaunant bet kokio pobūdžio informaciją, gaunant bei pateikiant/patvirtinant visus reikiamus 
dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant, parašų ir/ar antspaudo pavyzdžių kortelę, slaptažodžius, 
įskaitant, bet neapsiribojant, PIN ir TAN kodus, ir kt. Bendrovės vardu pasirašyti internetinės 
bankininkystės ar bet kokias kitas bankinių paslaugų teikimo sutartis, tokių sutarčių pakeitimus ir/ar 
papildymus, savo nuožiūra nurodyti asmenis, kurie pagal jiems suteiktas teisės gali atlikti veiksmus 
su Bendrovės banko sąskaita (-omis) elektroniniais kanalais, už Bendrovę pasirašyti ir atlikti visus 
kitus reikiamus veiksmus, susijusius su aukščiau šiame išvardintais pavedimais, 

3) Bendrovės vardu sudaryti, keisti ir nutraukti visas kitas sutartis ir/ar susitarimus, susijusius 
su banko sąskaitos (-ų) tvarkymu ir disponavimu joje (-se) esančiomis lėšomis, Bendrovės vardu 
rašyti pareiškimus ir prašymus, gauti pažymas bei atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šiais 
pavedimais. 

 
          Įgaliotinio parašą  ___________________________tvirtinu. 
 

Patvirtinu, kad man, kaip Bendrovės [pareigos], steigimo dokumentais, Bendrovės savininko 
ar dalyvių (akcininkų, narių, pajininkų, dalininkų ir kt.) sprendimu, kitais Bendrovės vidaus teisės 
aktais ir/ar taikomų teisės aktų nuostatomis, teismų ar kitų ginčus nagrinėjančių institucijų 
sprendimu nėra nustatyta jokių apribojimų atidaryti, disponuoti ar uždaryti banko sąskaitą (-as) bei 
suteikti šiame įgaliojime nurodytus pavedimus  kitiems asmenims. 

 
Įgaliojimas galioja iki du tūkstančiai __________ metų _________ mėnesio __________ 

dienos. 
 
 
 
[pareigos] [vardas, pavardė] [parašas] [antspaudas] 


