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1AM KLIENTŲ ZONOS NAUDOJIMOSI 
TAISYKLĖS 

 

1. Naudojamos sąvokos 
1.1. Valdymo įmonė – UAB „I Asset Management“, 

kurios buveinė yra Liepyno g. 25A, Vilniuje, 
kodas 304405305, Lietuvos banko 2017-05-12 
išduotas veiklos leidimas Nr. 12, Tel. +370 655 
57033, kontaktinis el. paštas info@1am.lt. 
Valdymo įmonė teikia paslaugas instituciniams ir 
privatiems investuotojams. Valdymo įmonė turi 
teisę valdyti kolektyvinio investavimo subjektus, 
įsteigtus pagal Lietuvos Respublikos 
informuotiesiems investuotojams skirtų 
kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą. 

1.2. Sistema – Valdymo įmonės sistema, pasiekiama 
per Klientų zonos opciją, esančią Svetainėje. 

1.3. Slaptažodis – šių sąlygų tvarka Klientui 
suteikiamas slaptažodis. 

1.4. Klientas (toliau – Jūs arba Klientas) – Svetainės 
Lankytojas, turintis galiojančią sutartį su Valdymo 
įmone ir užsiregistravęs paskyrą Sistemoje bei 
turintis teisę ja naudotis. 

1.5. Kitos šiose sąlygose naudojamos sąvokos 
atitinka Taisyklių naudojamas sąvokas išskyrus, 
kai šiose sąlygose aiškiai nurodoma kitaip. 

2. Sistemos paskirtis 
2.1. Sistema suteikia Klientui patogią ir greitą 

galimybę elektroniniu būdu atlikti Sistemos 
leidžiamas funkcijas. 

2.2. Jūs esate Sistemos naudotojas. Sistemos 
naudojimas nesuteikia Jums jokių teisių į 
Sistemos intelektinę nuosavybę. 

3. Jūsų teisės ir jų įgyvendinimas 
3.1. Jūsų teisės įgyvendinamos vadovaujantis 

Sistemos naudojimosi bei su Valdymo įmone 
sudarytų sutarčių sąlygomis. 

3.2. Jūsų pateikti pavedimai Sistemos pagalba yra 
įpareigojantys Jus. 

4. Valdymo įmonė 
4.1. Sistemos naudojimo tikslais Valdymo įmonė 

atlieka šias funkcijas: 

4.1.1. Patvirtina Jūsų paskyrą Sistemoje ir 
administruoja Kliento veiksmus; 

4.1.2. Suteikia slaptažodžius Jums; 
4.1.3. Panaikina Jūsų paskyrą Sistemoje; 
4.1.4. Patalpina Sistemoje Jums tik Sistemos pagalba 

pasiekiamą Turinį apie Valdymo įmonės 
kolektyvinio investavimo subjektus (fondus, kt.). 

5. Klientas 
5.1. Jūs Sistemoje savo nuožiūra ir, esant poreikiui, 

Sistemoje galite: 

5.1.1. Pasirinkti peržiūrėti informaciją apie Sistemoje 
nurodomus kolektyvinio investavimo subjektus 
(fondus ar kt.); 

5.1.2. Peržiūrėti kiekvieno iš Sistemoje nurodomų 
kolektyvinio investavimo subjektų (fondų ar kt.) 
veiklos ataskaitas, pagrindinės informacijos 
dokumentą, prospektą, taisykles, Valdymo 
įmonės audito ataskaitą, finansinę ataskaitą; 

5.1.3. atnaujinti Jūsų asmeninius duomenis; 
5.1.4. atlikti kitas Sistemoje numatytas funkcijas. 

5.2. Jūs pats kontroliuojate Sistemoje savo pateiktos 
informacijos (adresų, kontaktinių ir kitų duomenų) 
teisingumą ir įvykus pasikeitimams užtikrina jų 
atnaujinimą. 

5.3. Klientas, praradęs prisijungimo prie Sistemos 
kontrolę, privalo pakeisti Slaptažodį nedelsiant 
raštu pranešdamas Valdymo įmonei.  

5.4. Jūs prisiimate visą atsakomybę už savo veiksmus 
naudojantis Sistema. Visa netinkamo Sistemos 
naudojimo rizika tenka Klientui. 

6. Slaptažodis 
6.1. Sistemos naudojimo tikslais Valdymo įmonė 

suteikia Jums Slaptažodį, kuris suteikiamas 
susisiekus su Valdymo įmone. 

6.2. Slaptažodis atlieka šias funkcijas: 

6.2.1. Suteikia prieigą prie Sistemos ir leidžia ja 
naudotis; 

6.2.2. Identifikuoja Jus Sistemoje; 
6.2.3. Patvirtina Jūsų sutikimą su atliktais veiksmais 

Sistemoje. 

6.3. Jūs esate atsakingas už Slaptažodžio 
konfidencialumą ir tinkamą naudojimą.  

6.4. Jums praradus Slaptažodį arba Slaptažodį 
sužinojus tretiesiems asmenims, visi veiksmai 
atlikti naudojantis Slaptažodžiu iki rašytinio 
prašymo pakeisti / panaikinti Slaptažodį gavimo 
laikomi atliktais Kliento ir jį įpareigojančiais.  

7. Sistemos veikimas ir tobulinimas 
7.1. Sistema yra pagalbinė Valdymo įmonės ir Kliento 

sudarytų sutarčių vykdymo priemonė ir jos 
veikimas arba neveikimas neturi įtakos bendram 
Kliento ir Valdymo įmonės sudarytų sutarčių 
galiojimui ir vykdymui. Sistemos sutrikimai, 
veiklos nutraukimas ar bet kokie trukdžiai negali 
būti pagrindu žalos Klientui atsiradimui ir tokios 
žalos atlyginimo reikalavimams. 

7.2. Valdymo įmonė, be išankstinio Jūsų įspėjimo ir 
nenurodydama priežasčių, turi teisę: 
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7.2.1. Vienasmeniškai keisti (perdaryti, modifikuoti ir 
k.t.) Sistemą, įskaitant Klientui suteikto 
Slaptažodžio keitimą; 

7.2.2. Laikinai sustabdyti priėjimą prie Sistemos 
(naudojimąsi ja) dėl remonto, atnaujinimo ar kitų 
priežasčių;  

7.2.3. Nutraukti Sistemos funkcionavimą; 
7.2.4. Apriboti Jūsų galimybes naudotis Sistema. 

8. Sąlygų taikymas 
8.1. Šios sąlygos taikomos tik Kliento naudojimuisi 

Sistema. Sąlygų taikymas neriboja Jūsų ir 
Valdymo įmonės sudarytų sutarčių sąlygų 
taikymo.  

8.2. Esant prieštaravimams tarp 1AM Interneto 
svetainės naudojimo Taisyklių bei šių 1AM 
Klientų zonos naudojimosi taisyklių, 1AM Klientų 
zonos naudojimosi taisyklių sąlygoms taikoma 
pirmenybė.  

8.3. Šios sąlygos gali būti keičiamos Valdymo įmonės 
bet kada, be išankstinio Kliento informavimo ir 
sutikimo. Kliento veiksmams Sistemoje taikomos 
šių veiksmų atlikimo metu Svetainėje nurodytos 
Taisyklių sąlygos. 

8.4. Sistemos darbo nutraukimas neturi įtakos 
Valdymo įmonės sutarčių sudarytų su Jumis  
galiojimui ir vykdymui.  
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