REGULIARAUS AUKOJIMO SUTARTIS
1. Bendrosios nuostatos
Jei mūsų svetainėje https://maltieciai.lt/aukok/ (svetainė) pasirenkate aukoti reguliariai,
su Maltos ordino pagalbos tarnyba sudarote reguliaraus aukojimo sutartį (Sutartis arba
šis dokumentas) pagal šio dokumento sąlygas. Pirmoji reguliaraus aukojimo suma gali
būti paaukota tik prieš tai patvirtinus, kad susipažinote ir sutinkate su Sutartimi. Tokiu
būdu Jūsų patvirtinimas mūsų svetainėje, kad susipažinote ir sutinkate su šiuo
dokumentu, yra laikomas Sutarties sudarymo momentu, nuo kurio įsigalioja Sutartis. Šio
dokumento sąlygos yra skelbiamos svetainėje. Jūs taip pat turite teisę bet kuriuo metu,
kreipdamiesi į mus šio dokumento 2 skyriuje „Organizacijos kontaktai“ nurodytais
kontaktais, gauti šio dokumento kopiją.
Bet kokia žodžio „mes“ forma šiame dokumente reiškia Maltos ordino pagalbos tarnybą.
Jums sudarant Sutartį mes gauname Jūsų asmens duomenis ir tvarkome juos, kaip tai
aprašyta svetainėje skelbiamoje mūsų Privatumo politikoje, su kuria prašome susipažinti
iki Sutarties sudarymo.
2. Organizacijos kontaktai
Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri Sutarties nuostata yra neaiški, kreipkitės į mus
šiais kontaktais:
Maltos ordino pagalbos tarnyba
Juridinio asmens kodas: 190740859
Adresas: Gedimino pr. 56B, Vilnius
El. pašto adresas: info@maltieciai.lt
Telefonas: + 370 5 249 7304
3. Sutarties sąlygos
3.1. Sutartį gali sudaryti tik vyresni kaip 18 metų, veiksnūs asmenys.
3.2. Aukodami Jūs užtikrinate, kad esate vyresnis kaip 18 metų, veiksnus asmuo, galintis
sudaryti Sutartį, aukodami išreiškiate savo tikrąją valią dėl paramos suteikimo, taip
pat, kad mums pateikėte teisingus duomenis (tiek apie save, tiek tuos duomenis, kurie
naudojami sudarius Sutartį, pvz. mokėjimo kortelės duomenis), kad naudojate Jums
priklausančius duomenis, nepažeisdami kitų asmenų teisių bei interesų.
3.3. Jei Jūs pasirenkate reguliarų aukojimą, nuo Jūsų nurodytos mokėjimo kortelės vieną
kartą per mėnesį bus nuskaitoma Jūsų pasirinkta suma ir pervedama mūsų
organizacijai. Sutartis galioja neterminuotai, tačiau Jūs bet kada galite nutraukti
Sutartį ir atsisakyti tolesnės paramos teikimo, kreipdamiesi į mus šio dokumento 2
skyriuje „Organizacijos kontaktai“ nurodytais bendraisiais kontaktais.
3.4. Mes imsimės visų mums prieinamų priemonių, kad nutrauktume reguliarius
aukojimus, jei sužinotume, kad Sutartis buvo sudaryta kito asmens vardu ar, kad buvo
panaudoti Jums nepriklausančios mokėjimo kortelės duomenys. Be kita, ko mes tokiu

atveju turime teisę nedelsiant vienašališkai nutraukti Sutartį bei kreiptis į teisėsaugos
institucijas.
3.5. Gautas paramos lėšas organizacija naudoja organizacijos veikloms, kaip tai numatyta
mūsų organizacijos įstatuose, vykdyti.
3.6. Gautas paramos lėšas galime grąžinti tik tais atvejais, kai tai imperatyviai būtų
numatyta teisės aktuose ar lėšos grąžinamos mūsų sprendimu. Jei dėl kokių nors
priežasčių norite susigrąžinti dalį ar visas paaukotas lėšas, kreipkitės į mus šiame
dokumente nurodytais kontaktais ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo lėšų paaukojimo.
3.7. Kilus ginčams tarp šalių dėl Sutarties, tokie ginčai sprendžiami derybų būdu, o
nepavykus ginčų išspręsti derybų būdu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos
teisės aktuose nustatyta tvarka.
4. Sutarties keitimas
4.1. Mes turime teisę bet kada, savo nuožiūra ar tais atvejais, kai tai būtina vadovaujantis
teisės aktais, pakeisti šio dokumento sąlygas. Jūsų tolesniems aukojimams tokiu atveju
bus taikoma ta Sutarties redakcija, su kuria esate patvirtinę, kad susipažinote ir
sutikote, vėliausiai.
4.2. Visais atvejais prašome susipažinti su aktualiausia Sutarties redakcija.

Šis dokumentas patvirtintas ir galioja nuo 2021-11 26.

