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LHV interneto svetainės naudojimosi
sąlygos
1.

siūlymu pirkti ar parduoti vertybinius popierius ir teikti

Bendroji informacija
1.1.

paslaugas Jungtinėse Amerikos Valstijose. Nė vienas

LHV interneto svetainės naudojimosi sąlygos

Jungtinių Amerikos Valstijų pilietis, rezidentas ar asmuo,

(toliau – Naudojimosi sąlygos) yra taikomos šiai interneto

kuris laikinai yra Jungtinėse Amerikos Valstijose, negali

svetainei ir jos submeniu (toliau – Interneto svetainė), kurie

pirkti nė vienos LHV ar AS LHV Varahaldus teikiamos

priklauso AS LHV Pank (toliau – LHV).
1.2.

Užeidamasi

į

Interneto

svetainę

ir

paslaugos ar siūlomo produkto ir nei LHV, nei AS LHV

ja

Varahaldus negali priimti nė vieno prašymo ar nurodymo dėl

naudodamasis vartotojas patvirtina, kad yra susipažinęs su

paslaugų ar produktų pirkimo iš tokio asmens.

šiomis sąlygomis, jas supranta ir visiškai priima. Jeigu kurios

3.2.

nors Naudojimosi sąlygų nuostatos prieštarauja konkrečių

Be LHV išankstinio raštiško leidimo negalima

perduoti Jungtinių Amerikos Valstijų piliečiams, rezidentams

paslaugų ar produktų sąlygoms, taikomos pastarosios.

ar kitiems asmenims, kurie yra Jungtinėse Amerikos
Valstijose arba kurie yra „JAV asmenys“ pagal Jungtinių

2.

Interneto svetainėje pateikiama informacija

Amerikos Valstijų 1933 metų vertybinių popierių įstatymo S

Nors LHV yra padariusi viską, kas įmanoma, kad

taisyklę, LHV interneto svetainėje skelbiamų vertybinių

Interneto svetainėje pateikiama informacija (įskaitant su

popierių rinkos apžvalgų, komentarų, prognozių ar kitos

vertybinių popierių kainomis ir sandorių statistika susijusią

informacijos.

informaciją)

3.3.

2.1.

būtų

tiksli

ir

išsami,

LHV

neužtikrina

Jungtinių

Amerikos

Valstijų

piliečiams,

informacijos tikrumo ir neatsako už pasekmes, kurios gali

rezidentams ar kitiems asmenims, kurie yra Jungtinėse

būti susijusios su tokios informacijos naudojimu.

Amerikos Valstijose arba kurie yra „JAV asmenys“ pagal

2.2.

Interneto

svetainėje

pateikiamos

Jungtinių Amerikos Valstijų 1933 metų vertybinių popierių

vertybinių

įstatymo S taisyklę, Interneto svetainės naudoti negalima.

popierių rinkos apžvalgos ir komentarai, nuomonės ir
prognozės apie vertybinių popierių kainų pokyčius ir
bendrus įvykius vertybinių popierių rinkoje – visa tai atspindi

4.

Atsakomybės apribojimas

LHV subjektyvų vertinimą apie ateities aplinkybes. LHV
4.1.

neatsako už nuostolius, kurie gali atsirasti dėl šių apžvalgų,
komentarų, nuomonių ar prognozių naudojimo. Interneto

susijusių su Interneto svetaine ar joje esančios informacijos

svetainėje esančios apžvalgos, komentarai, nuomonės ar

turiniu. LHV neatsako už nuostolius, kurie yra susiję su

prognozės nelaikomos investavimo rekomendacijomis, jei

Interneto svetainės naudojimu, net ir tuo atveju, jei LHV

nėra tiesiogiai nurodyta kitaip.
2.3.

Interneto svetainės turinys yra paruoštas naudoti

pagal principą „kaip yra“. LHV nesuteikia jokių garantijų,

žinojo apie Interneto svetainėje esančią klaidą.

Vartotojas patvirtina, kad naudodamasis Interneto

svetaine jis nepriima investavimo sprendimų remdamasis
vien tokiomis apžvalgomis, komentarais, nuomonėmis ar
prognozėmis.

5.

Autorių teisės
5.1.

Visa Interneto svetainėje esanti informacija,

Interneto svetainė nėra skirta naudoti piliečiams

įskaitant Interneto svetainės dizainą ir programinę įrangą,

ar rezidentams valstybių, kurių įstatymai draudžia naudoti

priklauso LHV, jei nėra nurodyta kitaip, ir ją galima naudoti

Interneto svetainę. Asmenys, kuriems draudžiama naudoti

tik asmeniniams poreikiams.

Interneto svetainėje pateiktą informaciją arba kurie nėra

5.2.

tikri, ar jiems tai nėra uždrausta, turėtų Interneto svetainę

komentarų, nuomonių, prognozių ir kitos informacijos

uždaryti.

perdavimas tretiesiems asmenims be išankstinio raštiško

2.4.

Interneto

svetainėje

pateiktų

apžvalgų,

LHV sutikimo yra draudžiamas.

3.

5.3.

Apribojimai JAV asmenims
3.1.

Interneto svetainėje pateikta medžiaga nėra skirta

Jungtinių Amerikos Valstijų piliečiams, rezidentams ar
kitiems asmenims, kurie yra Jungtinėse Amerikos Valstijose
arba kurie yra „JAV asmenys“ pagal Jungtinių Amerikos
Valstijų 1933 metų vertybinių popierių įstatymo S taisyklę.
Interneto svetainėje pateikta informacija nėra laikoma
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Interneto

svetainės

forumuose,

pokalbių

svetainėse ir komentaruose Interneto svetainės vartotojai
gali pateikti tik tokią medžiagą, kurios autorių teisės
priklauso jiems arba kuriai pateikti jie turi kitas teises. Jei
vartotojas pateikia medžiagą, tai laikoma jo sutikimu, kad
LHV šią medžiagą gali išsaugoti, pateikti ir paskelbti
elektroniniu ar kokiu nors kitu būdu.
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6.

Nuorodos
Interneto svetainėje esančios nuorodos į trečiųjų

6.1.

asmenų interneto svetaines nėra laikomos LHV pritarimu
tose svetainėse teikiamoms paslaugos ar produktams.
Tokios nuorodos naudojamos paties vartotojo rizika ir LHV
neatsako už tokių svetainių turinį, pasiekiamumą ar
naudojimą. LHV nėra nustačiusi tose interneto svetainėse
teikiamos informacijos tikrumo, tikslumo, protingumo,
patikimumo ar išsamumo.

7.

Slapukai (cookies)
Šioje Interneto svetainėje yra slapukų. Slapukai –

7.1.

tai maži teksto failai, kuriuos Interneto svetainė išsaugo
vartotojo kompiuterio kietajame diske.
Yra dviejų rūšių slapukų. Pirmojo tipo slapukai

7.2.
tam

tikram

periodui

išsaugo

informaciją

vartotojo

kompiuterio kietajame diske. Jie yra naudojami vartotojui
informuoti apie Interneto svetainės pokyčius, įvykusius po
to, kai vartotojas paskutinį kartą lankėsi Interneto svetainėje.
Antrieji slapukai – seanso slapukai (session cookies) –
išsaugomi tik laikinai, apsilankymo svetainėje laikotarpiu.
7.3.

LHV naudoja slapukus statistiniams duomenims

apie vartotojus kaupti ir Interneto svetainės funkcionalumui
gerinti.
Kad asmuo galėtų naudoti Interneto svetainę, jis

7.4.

turi leisti išsaugoti seanso slapukus. Jie padeda vartotojui
atlikti banko sandorius ir dingsta baigus naudoti Interneto
svetainę.
7.5.

Jeigu vartotojas slapukų naudoti nepageidauja, jis

gali pakeisti savo naršyklės saugos nuostatas. Reikėtų turėti
omenyje, kad uždraudus seanso slapukus banko sandorių
per Interneto svetainę atlikti nebus galima.

8.

Taikoma teisė ir jurisdikcija
8.1.

Interneto svetainei ir Naudojimosi sąlygoms

taikoma Estijos Respublikos teisė. Visi ginčai, susiję su
Interneto svetainės naudojimusi ir Naudojimosi sąlygomis,
sprendžiami Estijos Respublikos teismuose.
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